
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова 
Правлiння        Овчаренко Павло 

Володимирович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
30.04.2018 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 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 30.04.2018 

 (дата) 
2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку» № 82   30.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.ukrtatnafta.com 

в мережі 
Інтернет 30.04.2018 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

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

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду  

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. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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)  

34. 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 Загальнi збори акцiонерiв не надається у зв'язку з тим, що в 2017 роцi Загальнi 
збори акцiонерiв ПАТ "Укртатнафта" не проводились, оскiльки Наглядовою радою ПАТ 
"Укртатнафта" не приймалось рiшення щодо скликання загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки протягом звiтного року рiшення щодо виплати 
дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ "Укртатнафта" за 2016-2017 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 (продаж ранiше викуплених акцiй) 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 .  
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховик/гаранта) не подається, тому що ПАТ 
"Укртатнафта" не виступає поручителем (страховиком/гарантом), що здiйснює забезпечення 
випуску боргових цiнних паперiв. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки цiльовi облiгацiї, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не випускалися. 
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надаються у зв'язку з тим, що таких рiшень в 2017 
роцi не приймалось. 



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) 

3949 

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 Оптова 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 

Акцiонерний банк "Пiвденний", м. Одеса 

2) МФО банку 

328209 

3) поточний рахунок 

26008010042514 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

Акцiонерний банк "Пiвденний", м. Одеса 



5) МФО банку 

328209 

6) поточний рахунок 

26008010042514 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Виробництво придбання, зберiгання,ввезення 
на територiю України, реалiзацiя (вiдпуск), 

використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 
IV) "Перелiку наркотичних засобiв, 

психотропних речовин i прекурсорiв" 

Лiцензiя(рiшення) 
99 05.11.2015 

Державна служба 
України з контролю за 

наркотиками 
05.11.2020 

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 
Необмежена 

Опис Згiдно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про лiцензування видiв 
господарської дiяльностi" лiцензiя є чинною, продовжує дiяти. 

  

Використання джерел iонiзуючого 
випромiнювання 

Лiцензiя ОВ № 
070199 02.07.2010 

Схiдною державною 
iнспекцiєю з ядерної та 

радiацiйної безпеки 
державного комiтету 
ядерного регулюван 

02.07.2022 

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 Необмежена 

Опис Згiдно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про лiцензування видiв 
господарської дiяльностi" лiцензiя є чинною, продовжує дiяти. 

  

Здiйснення господарської дiяльностi з 
транспортування теплової енергiї 

Лiцензiя АВ № 
389772 02.12.2010 Полтавська обласна 

державна адмiнiстрацiя Необмежена 

Опис Згiдно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про лiцензування видiв 
господарської дiяльностi" лiцензiя є чинною, продовжує дiяти. 

  

Проектування, монтаж, технiчне 
обслуговування засобiв протипожежного 

Лiцензiя АВ № 
593496 13.04.2012 Державна iнспекцiя 

техногенної безпеки Необмежена 



захисту та систем опалення, оцiнка 
протипожежного стану об'єктiв 

України 

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. 

  

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 АЕ № 
299846 16.07.2015 

Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює державне 

регулювання у сферi 
звязку та iнформатизацiї 

02.11.2020 

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 АЕ № 
527829 23.12.2014 Мiнiстерство освiти i 

науки України 25.11.2019 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

  

Митна брокерська дiяльнiсть Лiцензiя АЕ № 
523439 21.10.2014 Державна фiскальна 

служба України Необмежена 

Опис 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 Лiц-
я№1616046403770 15.11.2016 

Державна фiскальна 
служба України, 

Головне управлiння 
ДФС у Полтавськiй обл. 

14.12.2017 

Опис Не планується продовження термiну дiї лiцензiї у зв'язку з 
припиненням торгiвельної дiяльностi. 

  

На провадження виконання роботи 
пiдвищенної небезпеки. Ремонт обладнання, Дозв.463.16.53 28.09.2016 Державна служба 

України з питань працi 28.09.2021 



призначеного для застосування у 
вибухонебезпечному середовищi 

(вибухозахiщення обладнання, а саме: 
вибухозахищенi електродвигуни, 

вибухозахищенi вентилятори) 

(Держпрацi) 

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-
23.20 18.12.2012 

Державна служба 
гiрничного нагляду та 
промислової безпеки 

України 

18.12.2017 

Опис 

Державною службою України з питань працi (Управлiння держпрацi в 
Полтавськiй областi) виданий новий дозвiл № 009.18.53 на виконання 

робiт пiдвищеної небезпеки: 
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технiчне обслуговування 

машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки: 
вантажопiдiймальнi крани i машини, якi знаходяться на балансi ПАТ 

"Укртатнафта". 
Термiн дiї дозволу до 04.01.2023 року. 

Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки та 
експлуатування машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищенної небезпеки. 

Дозв.422.12.53-
23.20 09.10.2012 

Державна служба 
гiрничного нагляду та 
промислової безпеки 

України 

09.10.2017 

Опис 

Державною службою України з питань працi (Управлiння держпрацi у 
Полтаськiй областi) виданi два окремi дозволи: 

- № 534.17.53 на виконанння роботи пiдвищеної небезпеки 
- № 535.17.53 на експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування 

пiдвищеної небезпеки. 
Термiн дiї дозволiв - до 05.11.2022 року. 

Планується продовження термiну дiї дозволiв. 

  

Виконувати виробництво, переробку, розподiл 
та застосування шкiдливих 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 викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 

ПАТ "Укртатнафта" (оздоровчий комплекс 
"Нафтохiмiк") 

Дозвiл 
№5322483201-7 22.07.2014 

Полтавська обласна 
державна адмiнiстрацiя 
(Депа-ртамент екологiї 
та природних ресурсiв) 

22.07.2024 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 

  

На викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 

ПАТ "Укртатнафта" (Проммайданчик НПЗ) 

Доз. 
№5310436100-100 17.12.2014 

Мiнiстерством екологiї 
та природних ресурсiв 

України 
17.12.2021 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 

  

На викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря стацiонарними джерелами 

Дозвiл 
№5322480701-3 22.07.2016 Полтавська обласна 

державна адмiнiстрацiя Необмежена 



АТ "Укртатнафта" (ставок випарник) (Департамент екологiї та 
природних ресурсiв) 

Опис Термiн дiї дозволу - необмежений. 

  

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 
цифрового транкiнгового радiозв`язку 

сухопутної рухомої служби 

Доз№БС400-53-
0205180 02.08.2016 Український державний 

центр радiочастот 22.06.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 
аналогового ультракороткохвильового 

радiотелефонного зв`язку сухопутної рухомої 
служби 

Доз№БС400-53-
0098318 14.01.2013 Український державний 

центр радiочастот 11.12.2017 

Опис 
21.09.2017р. Українським державним центром радiочастот виданий 

новий дозвiл № БС400-53-0395597 з термiном дiї по 11.02.2022р. 
Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

Надання Публiчним акцiонерним товариством 
"Укртатнафта" телекомунiкацiйних послуг  

Дозвiл НР № 
008212 18.09.2015 

Нацiональна комiсiя з 
питань регулювання 

зв`язку України 
02.11.2020 

Опис Дозвiл дiє вiдповiдно до лiцензiї АЕ № 299846 вiд 16.07.2015р. 
Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

На провадження виконання роботи 
пiдвищеної небезпеки. 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 

Вантажопiдiймальнi крани i машини: 
- крани мостовi вантажопiдiймальнiстю до 23т; 
- крани козловi вантажопiдiймальнiстю до 50т; 

- крани автомобiльнi вантажопiдiймальнiстю до 100т; 
- вантажопiдiймальнi крани керованi з пiдлоги (мостового типу, 

консольнi) вантажопiдiймальнiстю вiд 0,1т до 5,0т 
Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

На виконання : випробувань, експертне 
обстеження, технiчне дiагностування, 
технiчний огляд машин, механiзмiв, 
устатковання пiдвищеної небезпеки  

Дозв. №53.15.30 30.01.2015 

Державна служба 
гiрничого нагляду та 
промислової безпеки 

України 

29.01.2020 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами Лiц-
я№1616046600236 09.02.2016 

Державна фiскальна 
служба України Головне 

управлiння ДФС у 
Полтавськiй обл. 

28.02.2017 

Опис Не планується продовження термiну дiї лiцензiї у зв'язку з 
припиненням торгiвельної дiяльностi. 

  

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями Лiцензiя АА № 
001361 17.05.2016 

Державна фiскальна 
служба України Головне 
ДФС у Полтавськiй обл. 

30.06.2017 



Опис 

Отримана нова лiцензiя (реєстр.номер: 1716246402098) вiд 
20.06.2017р, видана Державною фiскальною службою України 
Головне ДФС у Полтавськiй обл. Термiн дiї з 01.07.2017р. по 

30.06.2018р. Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

  

На спецiальне водокористування На 
промисловi потреби. Господарсько питнi та 

виробничi потреби пiдриємства. Забеспечення 
потреб пiдприємств, що знаходяться на 

терiторiї промплощадок, соцiальної сфери та 
населення.  

Дозвiл 
№0481/Пол 11.06.2015 

Полтавська обласна 
Державна Адмiнiстрацiя 
(Департамент з питань 

нафтогазового 
комплексу,промисловост 

11.06.2018 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 

  

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 
аналогового ультракороткохвильового 

радiотелефонного зв’язку сухопутної рухомої 
служби 

Д-л№БС400-53-
0231291 28.03.2016 Український державний 

центр радiочастот 01.03.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами Лiц-
я№1616246600879 20.04.2016 

Державна фiскальна 
служба України, 

Головне управлiння 
ДФС у Полтавськiй обл. 

30.04.2017 

Опис Не планується продовження термiну дiї лiцензiї у зв'язку з 
припиненням торгiвельної дiяльностi. 

  

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки: 
ремонт устаткування пiдвищеної небезпеки: 

посудин, що працюють пiд тиском понад 
0,05МПа; трубопроводи пара та гарячої води з 

робочим тиском понад 0,05МПа i 
температурою води вище 110 град С; 

технологiчне устаткув 

Дозв. № 556.16.53 17.11.2016 

Державна служба 
України з питань працi 

(Управлiння держпрацi у 
Полтавськiй обл.) 

17.11.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  

На користування надрами. Видобуван-ня 
питних пiдземних, придатних для 

використання за умовами здiйснення 
водопiдготовки. Омельницьке родо-вище, 

водозабiр № 2.  

Спец дозвiл 
№6167 29.12.2016 Державна служба 

геологiї та надр України 29.12.2036 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 

  

На користування надрами. Видобуван-ня 
питних пiдземних, придатних для 

використання за умовами здiйснення 
водопiдготовки. Вiльнотерешкiвська дiлянка 
Кременчуцького родовища, водозабiр № 1. 

Сец дозвiл № 
6226 06.10.2017 Державна служба 

геологiї та надр України 06.10.2037 

Опис Планується отримання дозволу на новий термiн дiї. 

  

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки: 
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, 

техобслуговування машин, механiзмiв, 

Дозвiл № 
009.18.53 04.01.2018 Управлiння Держпрацi у 

Полтавськiй областi 04.01.2023 



устаткування пiдвищеної небезпеки 
(вантажопiдiймальнi крани i машини) 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 

2) організаційно-правова форма 

160 

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 форма 

240 

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. 
15.03.2017р. в ЄДР зроблений запис про припинення державної реєстрацiї юридичної особи - ТОВ 
«ДП «Нафтохiмiк». 
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 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

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 

49017Україна 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 д/н 42006Росiя, Республiка 0.035 



товариство 
"Татнефтехiмiнвест-

холдiнг" 

Татарстан м. Казань вул. 
Єршова, 29 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, 
паїв), які належать 
засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

- 0 

Усього 100.00 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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.  



Щодо загального стажу роботи та посади на iнших пiдприємствах вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.  

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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.  
Щодо загального стажу роботи та посади на iнших пiдприємствах вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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", Член 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.  
Щодо загального стажу роботи та посади на iнших пiдприємствах вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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 ВАТ "Черкасигаз", Голова Наглядової Ради ПАТ "Лубнигаз". 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Щодо загального стажу роботи вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 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) - по 18.04.18р. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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: вiдомостi вiдсутнi. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 
Щодо загального стажу роботи та посади на iнших пiдприємствах вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались.Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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.  
Щодо загального стажу роботи та посади на iнших пiдприємствах вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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.  
Щодо загального стажу роботи вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 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) - по 18.05.2017р. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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. 
Щодо загального стажу роботи вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 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) - по 18.05.2017р. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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. 
Щодо загального стажу роботи, попереднiх посад за 5 рокiв та посад на iнших пiдприємствах 
вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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. 
Щодо загального стажу роботи, попереднiх посад за 5 рокiв та посад на iнших пiдприємствах 
вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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.  
Щодо загального стажу роботи вiдомостi вiдсутнi. 
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 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) - по 18.05.2017р. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

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" 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.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 



4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

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" 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: Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

34 

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" 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 - начальник фiнансово-
економiчного управлiння ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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" 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 правових та корпоративних 
питань ПАТ "Укртатнафта".  
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

40 

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" 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.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

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" 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 персоналу та соцiальної сфери 
ПАТ "Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

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" 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 комерцiйних питань ПАТ 
"Укртатнафта". 
Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

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" 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.  
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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) 

20.02.2010 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. Щодо загального стажу роботи вiдомостi вiдсутнi. Посади 
на iнших пiдприємствах: Директор Департаменту аудиту ДФС України. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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. Щодо загального стажу роботи та посад на iнших 
пiдприємствах вiдомостi вiдсутнi. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

0 

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

Радник генерального директора ТОВ "ЕйВайЕйСекьюрiтiз". 

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. Щодо загального стажу роботи вiдомостi вiдсутнi. 
Посади в iнших пiдприємствах (згiдно з iнформацiєю, розмiщеною на сайтi smida.gov.ua): Голова 
Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" (м. Київ, вул. Б. 
Хмельницького, 6) - з 26.03.2014р., Голова Наглядової ради ПАТ "Укрнафта" (м. Київ, пров. 
Нестерiвський, буд. 3-5). 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** 

1968 

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) 

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.  
Щодо загального стажу роботи вiдомостi вiдсутнi. 
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). 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** 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) ідентифікаційний код юридичної особи 

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. Щодо загального стажу роботи та посад на iнших 
пiдприємствах вiдомостi вiдсутнi. 
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента 

(для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код 
юридичної особи* Місцезнаходження Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" 
20077720 01001 Україна Київська - м. 

Київ вул. Б. Хмельницького, 6 637743210 43.0536 637743210 0 

КОРНЕЛIУС ХОЛДIНГЗ ЛТД 
(KORNELIUS HOLDINGS LTD) 268165 - Кiпр Неаполi Limassol Inariac, 

4 92955743 6.2754 92955743 0 

БIСАТО КОНСАЛТIНГ ЛТД 
(BESATO CONSULTING LTD) 261793 3095 Кiпр Arioc Nicolaoc 

Limassol Омiру, 3А 77451125 5.2287 77451125 0 

ДЕГОЗIЛ IНВЕСТМЕНТ ЛТД 
(DAGOSEL INVESTMENT LTD) 261790 3032 Кiпр Зенiа Еленi, Корт А 

Limassol Фiлокiпру Стрiт 77198040 5.2116 77198040 0 

АПСОЛIНС ЛТД (APSOLINS LTD) 268122 3047 Кiпр Soudias Limassol 
Zakaki, 1 100128874 6.7596 100128874 0 

РЕЛIКС СЕРВIСЕЗ ЛТД (RALIX 
SERVICES LTD) 262348 3048 Кiпр Cakciro Limassol 

Capantanopy, 15 113636175 7.6715 113636175 0 

ЛЕКСТЕРМАЛ ВЕНЧУРЗ ЛТД 
(LEXTERMAL VENTURES LTD) 268275 3117 Кiпр Aria Fila Limassol 

Ефтерnic, 5A 86537517 5.8421 86537517 0 

МЕСОТЕ ЛТД (MESOTE LTD) 268238 3060 Кiпр Apostolos Andreas, 
P.C. Limassol Lysiou,5 114422934 7.7246 114422934 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

привілейовані 
іменні 

- 0 0 0 0 

Усього 1300073618 87.7671 1300073618 0 

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 



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 Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська - м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8. 

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) 591-04-00, 591-04-40 

Факс 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис 
Особа надає депозитарнi послуги. 
 

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21603903 

Місцезнаходження 01032 Україна Київська - м. Київ вул. Жилянська, буд. 75 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності Свiдоцтво № 0152 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380 (44) 354-04-04 



Факс +380 (44) 354-07-90 

Вид діяльності 
за КВЕД-2010: 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й 
аудиту; консультування з питань оподаткування; 70.22 
Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування  

Опис Послуги аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi станом на та за 
рiк, що закiнчується 31 грудня 2017 року 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

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 
документарна 

іменна 

Документарні 
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 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
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" у вiдповiдностi та на виконання вимог 
Закону України "Про акцiонернi товариства".  
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 31.12.2017 р. представницька дiяльнiсть Представництва припинена, Представництво 
ПАТ "Укртатнафта" в м. Києвi знаходиться в станi лiквiдацiї. 
ПАТ "Укртатнафта" фiлiй не має. 
До складу ПАТ «Укртатнафта» входять структурнi пiдроздiли без права юридичної особи: 
- комбiнат громадського харчування ПАТ «Укртатнафта», iдентифiкацiйний код 24833555, 
мiсцезаходження: Полтавська область, м.Кременчук, вул.Свiштовська, 3; 
- оздоровчий комплекс «Нафтохiмiк» ПАТ «Укртатнафта», iдентифiкацiйний код 25172788, 
мiсцезнаходження: Полтавська область, Кременчуцький район, село Омельник, провулок 
Сонячний, 11; 
- центр культури, спорту та дозвiлля управлiння з соцiальної сфери ПАТ «Укртатнафта», 
iдентифiкацiйний код 24833532, мiсцезнаходження: Полтавська область, м.Кременчук, 
Автозаводський район, проспект Лесi Українки, 33 (50-рiччя Жовтня, 33). 

  

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу ПАТ «Укртатнафта» за 2017 рiк склала 3 969 осiб, в тому 
числi: 
- середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу – 3 949 осiб; 
- середньооблiкова чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв – 13 осiб; 
- середньооблiкова чисельнiсть працюючих за цивiльно - правовими договорами – 7 осiб. 
У 2017 роцi через економiчнi причини на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) персонал 
ПАТ «Укртатнафта» не працював. 
Фонд оплати працi всiх працiвникiв ПАТ "Укртатнафта" за 2017 рiк склав 595 603 тис. грн.  
Фонд оплати працi за 2017 рiк у порiвняннi з 2016 роком збiльшився на 105 769,4 тис. грн.  
Кадрова полiтика ПАТ ”Укртатнафта” за 2017 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 Регiональним центром 
професiйно-технiчної освiти №1 м.Кременчука; 
- веде пiдготовку, перепiдготовку, та пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв по 12 класам, 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; 
- на ПАТ «Укртатнафта» вiдкрито проводяться конкурси для визначення кандидатiв на керiвнi 
iнженерно-технiчнi посади та атестацiя iнженерно-технiчного персоналу ПАТ щодо присвоєння та 
пiдтвердження вiдповiдної категорiї. 

  

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" № 120 вiд 19.02.2015р. зi змiнами та доповненнями.  
У 2017 роцi основнi засоби облiковувалися за моделлю собiвартостi. Станом на 31.12.2017 року 
основнi засоби класiв «Будинки та споруди» та «Машини та обладнання» були переоцiненi до 
справедливої вартостi. 
Нарахування амортизацiї по об’єктам основних засобiв, iнших необоротних активiв та 
нематерiальних активiв проводили по методам, прийнятим в бухгалтерському облiку, а саме: 
- амортизацiю основних засобiв здiйснювалася прямолiнiйним методом; 
- амортизацiю бiблiотечного фонду, засобiв iндивiдуального захисту та спецодягу (спецвзуття) 
нараховувалася в першому мiсяцi використання у розмiрi 100 % вартостi об’єкту.; 
- амортизацiю по iнших активах, якi облiковуються на рахунку «Малоцiннi необоротнi активи», 
нараховували в першому мiсяцi використання об’єктiв у розмiрi 50% їх вартостi, останнi 50% - в 
мiсяцi їх списання; 
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, покупних нафтопродуктiв та металобрухту - середньозваженим методом, 
напiвфабрикатiв та готової продукцiї, собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО).  
При первiсному визнаннi фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю i в 
подальшому облiковуються згiдно до вартостi, яка визначена стандартом для певної категорiї 
фiнансових iнструментiв. 
Фiнансова та податкова звiтнiсть ПАТ «Укртатнафта» складається зведено зi звiтностi 



безпосередньо Товариства та структурних пiдроздiлiв. 
Промiжна звiтнiсть складається щоквартально в складi балансу, звiту про фiнансовi результати, 
звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал. У промiжнiй фiнансовiй звiтностi 
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання наводяться в сумi зазначених 
активiв та зобов’язань, що визначенi на початок та кiнець звiтного року. 
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. 

  

В першому кварталi 2017 р. ПАТ «Укртатнафта» повнiстю перейшло на випуск бензину 
екологiчного класу Євро-5 та при цьому продовжило випуск дизельного палива екологiчного 
класу Євро-5 (лiтнього, зимового та арктичного видiв). 
Основними видами продукцiї ПАТ "Укртатнафта" вiдповiдно стандартам 2017 р. є: бензини 
автомобiльнi А-92-Євро5-Е5, А-95-Євро5-Е5, паливо альтернативне ECO 95E50 SUPER, паливо РТ 
для реактивних двигунiв, паливо дизельне ДП-Євро5-В0, мазут М-100, скраплений газ. У зимовий 
перiод ПАТ «Укртатнафта» виробляє дизельне паливо арктичне з температурою помутнiння мiнус 
20. 
Незважаючи на складну економiчну i полiтичну ситуацiю в Українi, несприятливi умови для 
функцiонування вiтчизняної нафтопереробної галузi, неконкурентнi дiї на ринку нафти i 
нафтопродуктiв з боку iмпортерiв при вiдсутностi державної пiдтримки вiтчизняної 
нафтопереробки, ПАТ «Укртатнафта» в 2017 р. вдалося зберегти стабiльнiсть в роботi i збiльшити 
обсяг переробки нафтової сировини. 
В листопадi 2017 р. ПАТ «Укртатнафта» завершило реконструкцiю з успiшним запуском 
установки Г-24 в режимi гiдроочищення фракцiї авiацiйного палива для реактивних двигунiв i 
очищення i деметалiзацiї деасфальтизата - компонента сировини каталiтичного крекiнгу. Це 
дозволило збiльшити виробництво авiапалива РТ, яке вiдповiдає сучасним стандартам i всiм 
мiжнародним нормам, пiдвищило гнучкiсть технологiчної схеми ПАТ «Укртатнафта».  
Також, ПАТ «Укртатнафта» в 2017 р. продовжило модернiзацiю, за пiдсумками якої буде 
запущена установка iзомеризацiї за лiцензiєю компанiї Axens, що дозволить збiльшити частку 
випуску бензинiв А-95 i зменшити закупiвлю МТБЕ, завдяки випуску високооктанового 
компонента власного виробництва – iзомеризату. 
У 2017 роцi Товариство реалiзовувало нафтопродукти як на внутрiшньому ринку (бензини 
автомобiльнi, паливо дизельне, альтернативне та РТ, бензол нафтовий, скраплений газ, бiтум 
нафтовий дорожний, мазут), так i на експорт (бензол нафтовий, рафiнат бензольного риформингу, 
мазут, паливо РТ) за цiнами вiдповiдно до укладених договорiв. 
Сума чистого доходу за реалiзованi нафтопродукти звiтному перiодi складає 29995,7 млн.грн.  
Основним ринком збуту для ПАТ «Укртатнафта» є внутрiшнiй ринок. Основнi види продукцiї 
ПАТ «Укртатнафта» в 2017р. реалiзовувало на внутрiшньому ринку, а саме: бензини автомобiльнi; 
паливо дизельне; бiтум нафтовий дорожнiй в’язкий; газ скраплений; мазут; паливо РТ/JET; паливо 
моторне сумiшеве альтернативне; бензол нафтовий. У вiдсотковому спiввiдношеннi реалiзацiя на 
внутрiшньому ринку у 2017р. склала 88,92% . 
На зовнiшнiй ринок ПАТ «Укртатнафта» реалiзувало 11,08% нафтопродуктiв вiд загальної 
кiлькостi. 
Основними покупцями ПАТ «Укртатнафта» виступали: 
- на внутрiшньому ринку - промисловi пiдприємства, державнi установи, авiацiйнi компанiї, 
трейдери та власники АЗС; 
- на зовнiшньому ринку – авiацiйнi компанiї, трейдери та хiмiчнi пiдприємства. 
Для розширення ринку збуту вiддiл реалiзацiї проводить наступнi дiї: 
- застосовує методи поставки товару та методи цiноутворення на нього аналогiчнi Iмпортерам; 
- проводить реалiзацiю через процедуру електронних аукцiонiв та по довгостроковим договорам; 
Для зменшення ризикiв своєї дiяльностi вiддiл реалiзацiї проводить наступнi дiї: 
- проводить власний монiторинг ринкових цiн. 



- в бiльшiй частинi реалiзацiя здiйснюється по попереднiй оплатi. 
- при укладаннi довгострокових договорiв поставки, застосовує формульне цiноутворення.  
Основними ризиками для ПАТ «Укртатнафта» є висока вартiсть сировини та низька цiна 
аналогiчної продукцiї, яку реалiзують iмпортери. 
Заходи щодо зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв 
збуту: 
- реалiзацiя нафтопродуктiв в основному на умовах 100% попередньої оплати; 
- пiдвищення якостi продукцiї, що випускається; 
- нарощування реалiзацiї продукцiї власникам мереж АЗС та кiнцевим споживачам. 
Постачальниками нафтової сировини на ПАТ «Укртатнафта», що займають бiльше 10% в 
загальному об'ємi постачання, в 2017 роцi є ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", "SOCAR TRADING SA". 
Джерелами сировини в 2017 роцi були як iмпортованi поставки ("SOCAR TRADING SA", 
«VERSALA LTD», "SANDERLYN LIMITED", "NORDWIND TRADE SA"), так i поставки 
внутрiшнього ринку (ПАТ "НПК-Галичина", ПАТ "Укртранснафта», ПАТ "Нафтохiмiк 
Прикарпаття", ПАТ "Укрнафта"). 
Динамiка цiн на нафтову сировину протягом року визначалась згiдно з укладеними договорами вiд  
8 857,91 грн./тону до 14 507,74 грн./тону (без ПДВ). 
Виробничi потужностi пiдприємства становлять 18,6 млн. тонн нафти на рiк, ступiнь використання 
обладнання у 2017 р. становить 13,3%. 

  

З метою забезпечення виробництва нафтопродуктiв вимогам якостi 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 : 
2013р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  
-//- Капiтальний ремонт 11 технологiчних установок. 
Роботи по 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»  
2015р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  
-//- Капiтальний ремонт 10 технологiчних установок  
2016р. Ремонтнi роботи, iнвестицiйна програма, придбання обладнання:  
-//- Капiтальний ремонт 9 технологiчних установок  
У 2017 р. проведено капiтальний ремонт 8 технологiчних установок. В листопадi 2017 р. ПАТ 
«Укртатнафта» завершило реконструкцiю з успiшним запуском установки Г-24 в режимi 
гiдроочищення фракцiї авiацiйного палива для реактивних двигунiв i очищення та деметалiзацiї 
деасфальтизата - компонента сировини каталiтичного крекiнгу. Це дозволило збiльшити 
виробництво авiапалива РТ, яке вiдповiдає сучасним стандартам i всiм мiжнародним нормам, 
пiдвищило гнучкiсть технологiчної схеми  
ПАТ «Укртатнафта».Також ПАТ «Укртатнафта» в 2017 р. продовжило роботи в рамках 
затвердженої iнвестицiйної програми, за пiдсумками якої буде запущена установка iзомеризацiї за 
лiцензiєю компанiї Axens, що дозволить збiльшити частку випуску бензинiв А-95 i зменшити 
закупiвлю МТБЕ, завдяки випуску високооктанового компонента власного виробництва – 
iзомеризату. 
Загальнi витрати на ремонтнi роботи та придбання iншого обладнання на 2018 р. запланованi у 
розмiрi 0,45 млрд. грн. (з ПДВ). 



Витрати на iнвестицiйну дiяльнiсть на 2018 р. запланованi у розмiрi 0,4 млрд. 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. 
В перiод з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. укладались договори постачання нафти та договори 
реалiзацiї нафтопродуктiв з афiлiйованими особами. Цiна на нафту та нафтопродукти 
встановлюється на вiдповiдних аукцiонах, згiдно з дiючими договорами поставки, в тому числi за 
цiнами, сформованими на основi вiдповiдних котирувань Platts. Рiвень цiн визначається з 
урахуванням витрат пов’язаних з транспортною логiстикою, ринковою кон’юнктурою, з 
урахуванням базису передачi, термiнiв оплати, обсягу партiї при поставцi, який остаточно 
узгоджувався (фiксувався) сторонами при складаннi договiрних вiдносин. 

  

Вiдповiдно до даних консолiдованої фiнансової звiтностi на кiнець звiтного перiоду облiковується 
основних засобiв на суму 4 860 681 тис. грн., що на 3 571 906 тис. грн. бiльше нiж на початок 
звiтного перiоду. 
Виробничi потужностi пiдприємства становлять 18,6 млн. тонн нафти на рiк, ступiнь використання 
обладнання у 2017 р. становить 13,3%. 
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, де використовуються активи ПАТ 
«Укртатнафта», супроводжується викидами забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Об'єми 
викидiв та плата за цi викиди щороку змiнюється в залежностi вiд кiлькостi переробленої 
сировини.  
ПАТ реалiзується комплекс природоохоронних заходiв, направлених на захист навколишнього 
середовища.  
Екологiчний податок, сплачений ПАТ «Укртатнафта» у держбюджет по результатах 2017 р., 
становить 6 000,2 тис. грн. 
У 2017 роцi виконано та заплановано на 2018 рiк ряд ремонтних робiт, а також замiна 
устаткування, яке морально та фiзично застарiло, потребує модернiзацiї, реконструкцiї та ремонту 
з метою пiдвищення строку експлуатацiї та удосконалення виробничих процесiв. 
Фiнансування робiт здiйснювалось за рахунок коштiв пiдприємства. 

  

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ «Укртатнафта»: 
- зростання частини iмпортованих нафтопродуктiв на ринку країни як пряме протирiччя 
Енергетичнiй стратегiї України, затвердженiй розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 
серпня 2017 року №605-р. 
На виконання данного документу зазначенi вiдповiднi завдання Уряду України при реформуваннi 
ринку нафтопродуктiв, серед них: 
- диверсифiкацiя джерел i маршрутiв постачання нафтопродуктiв, у т.ч. подолання залежностi вiд 
РФ у постачаннi енергетичних ресурсiв; 
- створення умов для зниження залежностi вiд iмпортних надходжень на користь розширення i 
використання потужностей власного виробництва i диверсифiкацiї iмпорту (не бiльше 30% з 
одного джерела); 
- забезпечення щонайменше 50% потреб внутрiшнього ринку в нафтопродуктах екологiчного 
класу не нижче Євро5 українського виробництва; 
- забезпечення конкурентних цiн для споживачiв, якi вiдображають реальну вартiсть i якiсть. 
На даний час iз шести нафтопереробних заводiв України працюють лише ПАТ «Укртатнафта» та 
Шебелинський ГПЗ ПАТ «Укргазвидобування». У 2017 роцi данi пiдприємства повнiстю 
перейшли на виробництво продукцiї екологiчного класу Євро5. 



За останнi роки залежнiсть вiтчизняного ринку нафтопродуктiв вiд ринку нафтопродуктiв, 
вироблених в Росiйськiй Федерацiї та Республiцi Бiлорусь, склала 60-80%. Зростання iмпорту за 
останнi 12 рокiв призвело до повної зупинки всiх iнших українських НПЗ.  
Отже, в iснуючих умовах постiйно зростаючого iмпорту та при вiдсутностi державної пiдтримки 
неможливо виконати стратегiчнi завдання та зменшити залежнiсть вiд постачання енергоресурсiв з 
РФ. 
У зв’язку з цим, ПАТ «Укртатнафта» у березнi 2018 року звернулось з вiдповiдною Заявою до 
Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi стосовно порушення та проведення спецiального 
розслiдування щодо iмпорту в Україну окремих продуктiв переробки нафтової сировини (бензинiв 
моторних та важких дистилятiв (дизельного пального)). Даною Заявою ПАТ пропонує 
запровадити поетапне введення квот та поступове зведення частки однiєї країни-iмпортера до 
30%. 
- вiдсутнiсть диверсифiкацiї джерел та шляхiв постачання нафти; 
- вiдсутнiсть компенсацiйних (антисубсидицiйних) мит на ввезення нафтопродуктiв з країн 
Митного Союзу, яка призводить до зростання частки iмпортних нафтопродуктiв на українському 
ринку; 
- недостатнє завантаження виробничих потужностей i погiршення економiчних показникiв, до 
якого призводить домiнування iмпортованих нафтопродуктiв на ринку України; 
- обмеженi закупiвлi вiтчизняного ресурсу через неможливiсть участi в аукцiонах з продажу нафти 
сирої та газового конденсату через недосконалий механiзм визначення стартових цiн; 
- недосконалiсть iснуючої системи проведення державних закупiвель нафтової сировини, яка 
пов’язана як з недолiками процедури органiзацiї тендерiв, так i з встановленням критерiїв 
визначення переможцiв торгiв; 
- надмiрне здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист 
економiчної конкуренцiї з боку Антимонопольного комiтету України; 
- 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 нафтопереробки; 
- вiдсутнiсть забезпечення державного захисту внутрiшнього ринку нафтопродуктiв; 
- несприятлива цiнова кон’юнктура на вiтчизняному ринку нафтопродуктiв; 
- використання „сiрих” схем при iмпортi нафтопродуктiв, вiдсутнiсть контролю та лiцензування 
дiяльностi мiнi-НПЗ та операторiв оптового та роздрiбного ринкiв нафтопродуктiв; 
- збiльшення обсягу нелегального виробництва нафтопродуктiв, якому сприяють зростаючi цiни, 
пiдвищенi податки та повна вiдсутнiсть контролю з боку Державної фiскальної служби та iнших 
контролюючих органiв; 
- активне поширення й використання альтернативних видiв палива (бiоетанол, бiодизель), що 
призводить до зниження потреби в традицiйних нафтопродуктах; 
- нестабiльнiсть вартостi валюти; 
- скорочення видобутку вiтчизняної нафти; 
- фiзичне зношення та технологiчна вiдсталiсть основних фондiв нафтопереробки; 
- недостатнiсть фiнансових ресурсiв для впровадження нових сучасних технологiй; 
- значнi ризики щодо повернення вкладених iнвестицiй i одержання прибутку. 
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень: 
- непередбачуванiсть дiй влади в довгостроковiй перспективi щодо змiн в законодавствi; 
- нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi; 
- вiдсутнiсть сприятливих умов для збiльшення обсягiв поставки нафти в Україну та економiчної 
привабливостi її переробки; 
- вiдсутнiсть практики квотування та лiцензування експорту нафти українського походження; 
- вiдсутнiсть нормативно визначених засад та умов для створення мiнiмальних запасiв нафти та 
нафтопродуктiв з метою пiдвищення рiвня енергетичної безпеки держави, що передбачено 
Концепцiєю створення в Українi мiнiмальних запасiв нафти i нафтопродуктiв на перiод до 2020 
року, затвердженою Розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.12.2009 року; 



- недосконалiсть податкового законодавства, зокрема значний податковий тиск; 
- вiдсутнiсть стабiльностi податкової полiтики; постiйнi змiни податкового законодавства з метою 
поповнення бюджету на шкоду комплексному пiдходу до розвитку нафтопереробної галузi: 
скасування ввiзного мита на iмпорт нафтопродуктiв у 2005р., зростання ставок акцизного збору, 
змiни порядку нарахування акцизного сбору; 
- вiдсутнiсть диференцiйованих ставок акцизного податку на нафтопродукти, в залежностi вiд їх 
якостi; 
- законодавче обмеження: згiдно «Технiчного регламенту щодо вимог до автомобiльних бензинiв, 
дизельного, суднових та котельних палив» введено кiнцевий термiн дiї палив ЄВРО4 до 
31.12.2017р. 

  

У 2017 роцi сплаченi штрафнi санкцiї за порушення податкового законодавства та за актами 
перевiрки вiдповiдних державних органiв. 

  

Основнi засади фiнансової полiтики ПАТ «Укртатнафта»:  
- мобiлiзацiя фiнансових ресурсiв у розмiрах, необхiдних для фiнансування розвитку 
пiдприємства; 
- рацiональне використання фiнансових ресурсiв пiдприємства для досягнення довгострокових i 
короткострокових завдань, визначених установчими документами;  
- урахування перспектив розвитку виробничої i комерцiйної дiяльностi, стану макроекономiчної 
кон'юнктури (оподаткування, облiкова ставка банкiвського вiдсотка, тарифи внескiв до державних 
фондiв, норми амортизацiйних вiдрахувань по основних засобах i нематерiальних активах та iн.); 
- отримання прибутку в цiлях економiчного зростання;  
- органiзацiя контролю й аналiзу руху грошових коштiв пiдприємства; 
- визначення оптимального розмiру оборотних активiв i джерел їх фiнансування, як власних, так i 
залучених; 
- 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; 
- виконання фiнансових зобов’язань перед контрагентами, бюджетом, банкiвськими установами; 
- пошук резервiв збiльшення доходiв, пiдвищення рентабельностi та платоспроможностi; 
- органiзацiя полiтики управлiння фiнансовими ризиками. 
Можливi шляхи покращення лiквiдностi i платоспроможностi пiдприємства безпосередньо 
пов'язанi з: 
1) забезпеченням державного захисту внутрiшнього ринку нафтопродуктiв; 
2) введенням спецiальнiх заходiв щодо iмпорту нафтопродуктiв за рахунок запровадження режиму 
квотування iмпорту в Україну; 
3) зменшенням податкового тиску; 
4) створенням сприятливих умов для залучення iнвестицiй у модернiзацiю виробничих 
потужностей; 
5) створенням прозорих та рiвних умов для всiх учасникiв ринку, вiдсутнiстю адмiнiстративних 
перешкод при здiйсненнi пiдприємницької дiяльностi та ресурсному наповненнi ринку 
нафтопродуктiв; 
6) розвитком прозорих комерцiйних вiдносин на паливному ринку України; 
7) вiдсутнiстю зайвого державного регулювання; 
8) адаптацiєю до сучасних ринкових умов господарювання.  

  

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



господарською дiяльнiстю Товариства. 

  

На 2018р., планується продовжити роботи по об’єктах «Iнвестицiйної програми» ПАТ 
«Укртатнафта» та закiнчити перехiднi роботи з 2017р. 

  

ПАТ «Укртатнафта» самостiйно не проводить науково-дослiдних робiт, а спiвпрацює з науково-
дослiдними iнститутами та науковими органiзацiями.  
У 2017 роцi сума витрат на науково-дослiднi роботи склала 608590,00 грн. Основне спрямування 
науково-дослiдних робiт у 2017 роцi – участь у розробцi державних стандартiв на продукцiю та 
методiв контролю у вiдповiдностi до європейських i мiждержавних стандартiв, розробка 
нормативно-технiчної документацiї на продукцiю, дiагностика ефективностi роботи основного 
технологiчного обладнання з метою вибору оптимальних технологiчних режимiв його роботи, 
розрахунки щодо енергетичної незалежностi пiдприємства вiд стороннiх постачальникiв 
енергоресурсiв. 

  

У звiтному роцi 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 

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: 1239178 4806420 0 0 1239178 4806420 

будівлі та 
споруди 501523 2800666 0 0 501523 2800666 

машини та 
обладнання 636065 1887534 0 0 636065 1887534 

транспортні 
засоби 15138 16032 0 0 15138 16032 

земельні ділянки 0 687 0 0 0 687 

інші 86452 101501 0 0 86452 101501 

2. Невиробничого 
призначення: 49597 54261 0 0 49597 54261 

будівлі та 
споруди 42329 0 0 0 42329 0 

машини та 
обладнання 4137 0 0 0 4137 0 

транспортні 
засоби 208 164 0 0 208 164 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 2923 54097 0 0 2923 54097 

Усього 1288775 4860681 0 0 1288775 4860681 

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 вартiсть основних засобiв визначена незалежними професiйними оцiнювачами. 
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 здiйснюється прямолiнiйним 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)  

966975 356226 

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 з урахуванням чинних статей 
балансу Товариства (за даними консолiдованої фiнансової звiтностi). 

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 2017 року вартiсть чистих 
активiв вище суми статутного капiталу Товариства. 
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 та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами 
(за кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним X 0 X X 



власним випуском): 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1024707 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі X 2128449 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 9436224 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 12589380 X X 

Опис: 

За даними консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Укртатнафта" за 2017 р. 
iншi зобов'язання та забезпечення складають 9 436 224 тис. грн., а саме: 
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 6 839 665 тис. грн. 
- поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 7 881 тис. грн. 
- поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 31 311 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 1 561 285 тис. 
грн. 
- поточнi забезпечення - 191 421 тис. грн. 
- iншi поточнi зобов'язання – 804 661 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 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Бензин А-92 
Євро5-Е5 395354.770 6467867.1 21.8 386212.841 6296091.8 21.1 

2 Бензин А-95 
Євро5-Е5 171944.920 2916637.6 9.8 168632.714 2851185.2 9.5 

3 Мазут 100 
з.с. 338987.681 2640085.0 8.9 344644.259 2664061.3 8.9 

4 
Паливо диз. 

ДП-Л-Євро5-
В0 

362192.364 5357870.7 18.0 297124.987 4428354.7 14.8 

5 
Паливо диз. 
ДП-З-Євро5-

В0 
195527.486 3339262.2 11.2 191218.971 3259309.8 10.9 

6 Паливо РТ 182729.110 3173656.4 10.7 181720.089 3119448.8 10.4 

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в 
грошовому вимірі. 
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 



1 Сировина та матерiали 93.7 

* 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) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи) 21603903 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01032, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, БУДИНОК 
75 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України 

0152 26.01.2001 

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** 

272 П 000272 27.08.2015 по 30.07.2020 

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 

0647 
01.01.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 
31.12.2017 

Думка аудитора*** із застереженням 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) так 

Номер та дата договору на проведення аудиту Договiр № 2671/10/2104 
15.09.2016 

Дата початку та дата закінчення аудиту 01.11.2017 
30.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 30.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 3516932 

Текст аудиторського висновку (звіту)  
Звiт незалежного аудитора  
Акцiонерам Публiчного акцiонерного товариства «Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 
«Укртатнафта» 
Звiт за результатами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi 
Наша умовно-позитивна думка  
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi нашого звiту «Пiдстава для висловлення 
умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 
консолiдований фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Транснацiональна фiнансово-промислова 
нафтова компанiя «Укртатнафта» (далi - “Компанiя”) та його дочiрнiх пiдприємств (далi разом - «Група») станом на 
31.грудня 2017 року та її консолiдованi фiнансовi результати i консолiдований рух грошових коштiв за 2017 
фiнансовий рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ»). 
Предмет аудиту 
Консолiдована фiнансова звiтнiсть Групи включає: 
• консолiдований звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк що закiнчився на 31 грудня 2017 року;  
• консолiдований звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2017 року; 
• консолiдований звiт про змiни капiталу за рiк що закiнчився на зазначену дату; 
• консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк що закiнчився на зазначену дату; та 
• примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв облiкової полiтики та 
iншу пояснювальну iнформацiю.  
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки  
Група розкрила у Примiтцi 33 до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi залишки та операцiї з пов’язаними особами. 



Станом на дату цього звiту ми не одержали повного перелiку пов’язаних осiб, отже, у нас не було можливостi 
отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо повноти розкриття цiєї iнформацiї станом на 31 грудня 2017 
року та за 2017 рiк. Вiдповiдно, ми не мали можливостi визначити чи будь-якi коригування до розкриття залишкiв та 
операцiй з пов’язаними особами були потрiбнi.  
Наша умовно-позитивна думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi за 2016 фiнансовий рiк також мiстила 
застереження вiдносно цього питання.  
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих 
стандартiв описана далi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi" нашого 
звiту.  
Ми вважаємо, що ми отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi формують пiдставу для висловлення 
нашої умовно-позитивної думки.  
Незалежнiсть 
Ми є незалежними по вiдношенню до Групи вiдповiдно до Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з 
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ). Ми виконали iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до 
Кодексу РМСЕБ.  
Суттєва невизначенiсть щодо подальшої безперервностi дiяльностi  
Ми звертаємо увагу на примiтку 8 до цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi, яка зазначає, що Група зазнала чистих 
збиткiв у сумi 2 319 874 тисяч гривень протягом року, що закiнчився 31/грудня 2017 та на цю дату поточнi 
зобов’язання Групи перевищили її поточнi активи на 4/134 921 тисяч гривень. Цi обставини разом з iншими 
питаннями, наведеними у примiтцi 8, свiдчать про наявнiсть суттєвої невизначеностi, яка може викликати значнi 
сумнiви у спроможностi Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть. Ми не вносимо застережень до нашої умовно-
позитивної думки щодо цього питання.  
Iнша iнформацiя 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає Рiчну iнформацiю 
емiтента цiнних паперiв та фiнансовi звiти у форматi, вiдповiдно до Наказу Мiнiстерства Фiнансiв України № 73 вiд 7 
лютого 2013 року, якi наведенi як додаткова iнформацiя в кiнцi консолiдованої фiнансової звiтностi (але не включає 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть та наш аудиторський звiт щодо цiєї звiтностi). 
Наша умовно-позитивна думка щодо консолiдованої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, i ми 
не висловлюємо впевненостi у будь-якiй формi стосовно цiєї iнформацiї. 
У зв'язку з проведенням нами аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi iз 
згаданою вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi суттєвi невiдповiдностi мiж iншою 
iнформацiєю та консолiдованою фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi аудиту, та чи не 
мiстить iнша iнформацiя iнших можливих суттєвих викривлень. 
Якщо на основi виконаної нами роботи стосовно iншої iнформацiї ми доходимо висновку про те, що така iнша 
iнформацiя мiстить суттєве викривлення, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не маємо фактiв, про якi 
необхiдно повiдомити.  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та осiб, вiдповiдальних за корпоративне управлiння, за консолiдовану 
фiнансову звiтнiсть 
Управлiнський персонал Групи несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї консолiдованої 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй 
контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання консолiдованої 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  
При пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 
Групу продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття у вiдповiдних випадках вiдомостей, що стосуються 
безперервної дiяльностi, та за складання звiтностi на основi припущення про безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв, 
коли управлiнський персонал має намiр лiквiдувати Групу, припинити її дiяльнiсть або коли в нього вiдсутня жодна 
реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.  
Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом пiдготовки 
консолiдованої фiнансової звiтностi Групи. 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит консолiдованої фiнансової звiтностi 
Наша мета полягає в отриманнi обґрунтованої впевненостi у тому, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить 
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, та у випуску аудиторського звiту, що мiстить нашу думку. 
Обґрунтована впевненiсть являє собою високий ступiнь впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений 
вiдповiдно до МСА, завжди виявляє суттєвi викривлення при їх наявностi. Викривлення можуть виникати внаслiдок 
шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо можна розумно очiкувати, що окремо чи в сукупностi вони 
вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються на основi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi.  
У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та зберiгаємо професiйний 
скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо наступне: 
• виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 
помилки; розробляємо та проводимо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики; отримуємо аудиторськi докази, 
якi є належними та достатнiми i надають пiдстави для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення в результатi шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi помилки, 
оскiльки шахрайськi дiї можуть включати змову, пiдробку, навмисний пропуск, викривлене представлення iнформацiї 



та дiї в обхiд системи внутрiшнього контролю;  
• отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою розробки аудиторських 
процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 
Групи;  
• оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обґрунтованiсть бухгалтерських оцiнок i 
вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським персоналом;  
• робимо висновок про прийнятнiсть застосування управлiнським персоналом припущення щодо безперервностi 
дiяльностi i на основi отриманих аудиторських доказiв – висновок про наявнiсть iстотної невизначеностi у зв'язку з 
подiями або умовами, якi можуть викликати значнi сумнiви у спроможностi Група продовжувати свою дiяльнiсть в 
якостi безперервно функцiонуючого пiдприємства. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть iстотної невизначеностi, 
ми повиннi привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття iнформацiї в консолiдованiй 
фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним, модифiкувати нашу думку. Нашi висновки ґрунтуються 
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського звiту. Проте майбутнi подiї або умови можуть 
призвести до того, що Група втратить здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть в якостi безперервно функцiонуючого 
пiдприємства;  
• проводимо оцiнку представлення консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та змiсту, включаючи 
розкриття iнформацiї, а також того, чи представляє консолiдована фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, покладенi в її 
основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне представлення; та 
• отримуємо достатнi належнi аудиторськi докази щодо фiнансової iнформацiї компанiй або дiяльностi у серединi 
Групи, щоб висловити думку про консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Ми вiдповiдаємо за управлiння, контроль i 
проведення аудиту Групи. Ми залишаємося повнiстю вiдповiдальними за нашу аудиторську думку. 
Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з особами, вiдповiдальними за корпоративне управлiння, повiдомляючи їм, 
серед iншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєвi зауваження за результатами аудиту, у 
тому числi про значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi ми виявляємо у ходi аудиту.  
м. Київ, Україна 
30 квiтня 2018 року 

  
 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



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 2017 0 0 

2 2016 0 0 

3 2015 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?  

 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 2015 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 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 
більше відсотків простих акцій товариства 

Протягом 2016-2017 рокiв 
Загальнi збори акцiонерiв не 

скликалися и не проводилися. 

Інше (зазначити) 
Протягом 2016-2017 рокiв 

Загальнi збори акцiонерiв не 
скликалися и не проводилися. 

У разі скликання, але не проведення чергових 
загальних зборів зазначається причина їх 
непроведення 

Протягом 2016-2017 рокiв черговi Загальнi 
збори акцiонерiв не скликалися и не 

проводилися. 

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

Протягом 2016-2017 рокiв позачерговi 
Загальнi збори акцiонерiв не скликалися и не 

проводилися. 
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 11 

членів наглядової ради - акціонерів 6 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 6 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не 



проводила. 

 
Наглядова рада самооцiнку не проводила. 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  1 

 
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)  У складi Наглядової ради 
комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради 
комiтетiв не створено 

 
У складi Наглядової ради комiтетiв не створено 

У складi Наглядової ради 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 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які Ні Так Ні Ні Ні 



володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

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) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  д/н 

 
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) 2018 | 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 3949  

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 31.12.2017 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 1379 4332 2733 

первісна вартість 1001 23198 25899 24245 

накопичена амортизація 1002 -21819 -21567 -21512 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 749550 898551 476424 

Основні засоби: 1010 1282020 4938410 1300141 

первісна вартість 1011 3061171 5419841 2236162 

знос 1012 -1779151 -481431 -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 

 
0 

 
0 

 
144 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 159580 25 155 

Відстрочені податкові активи 1045 187492 0 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 701 33 0 

Усього за розділом I 1095 2380722 5841351 1787078 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 4458807 3931345 2064215 

Виробничі запаси 1101 942088 805977 925594 

Незавершене виробництво 1102 966538 1359703 748985 

Готова продукція 1103 2063077 1738645 385867 

Товари 1104 487104 27020 3769 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 464236 186376 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 5451968 3677786 2909625 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
1887322 

 
371738 

 
857439 

з бюджетом 1135 82646 67339 504485 

у тому числі з податку на прибуток 1136 70561 67322 56154 

з нарахованих доходів 1140 0 0 5358 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 256119 221921 22299 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 172653 104454 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 12773751 8560959 6421087 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 11 115 

Баланс 1300 15154473 14402321 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 5223868 8205180 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 -6309635 -8747052 -5035759 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 392701 936596 1587342 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 486061 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 223816 329439 245515 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 211030 0 2394 

Довгострокові забезпечення 1520 205009 265931 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 639855 1081431 1032944 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 19510 0 13404 

за товари, роботи, послуги 1615 6200674 6821950 4319310 

за розрахунками з бюджетом 1620 549280 1023400 203281 

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

за розрахунками зі страхування 1625 5196 6358 4514 

за розрахунками з оплати праці 1630 15761 25946 9763 

за одержаними авансами 1635 497376 1561285 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 92148 189025 43935 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 6741972 2756330 277954 

Усього за розділом IІІ 1695 14121917 12384294 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 15154473 14402321 8208280 

 

Примітки 

Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
Примiтки до звiтностi наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Транснацiональна фiнансово-промислова 
нафтова компанiя "Укртатнафта" 

за ЄДРПОУ 00152307 

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2017 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 33226757 23806119 

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 ( 33671153 ) ( 22562828 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
1243291 

 збиток 2095 ( 444396 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 544614 96751 

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 ( 392188 ) ( 314448 ) 

Витрати на збут 2150 ( 884240 ) ( 904842 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 687526 ) ( 714966 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
0 

 
0 

 збиток 2195 ( 1863736 ) ( 594214 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 262469 1541315 

Інші доходи 2240 41059 62 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 626111 ) ( 1031624 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 263344 ) ( 118576 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 2449663 ) ( 203037 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 12246 9552 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 2437417 ) ( 193485 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3809998 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 -142886 4206 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3667112 4206 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -685800 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2981312 4206 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 543895 -189279 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 30383555 20220830 

Витрати на оплату праці 2505 574094 459580 

Відрахування на соціальні заходи 2510 119305 98736 

Амортизація 2515 172589 168286 

Інші операційні витрати 2520 1599479 1616515 



Разом 2550 32849022 22563947 

 
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 

Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
Примiтки до звiтностi наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Транснацiональна фiнансово-промислова 
нафтова компанiя "Укртатнафта" 

за ЄДРПОУ 00152307 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2017 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 

 
36871372 

 
21967387 

Повернення податків і зборів 3005 0 3719 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 3669 

Цільового фінансування 3010 8226 7196 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 476991 404723 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 4157 11 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 133 2049 

Надходження від операційної оренди 3040 3230 5186 

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 792863 1439542 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 22365660 ) 

 
( 20784773 ) 

Праці 3105 ( 442019 ) ( 400157 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 121859 ) ( 105708 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12257076 ) ( 7667019 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 3075210 ) ( 1770734 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 9181866 ) ( 5896285 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 282397 ) ( 2728 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 41732 ) ( 24038 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 807592 ) ( 271828 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1838637 -5426438 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 13 116 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 24 4974 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 81205 5852 

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 ( 322713 ) ( 498448 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 208200 ) ( 95843 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -449671 -583349 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 4976937 20245881 

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 -6435579 -14091095 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 61850 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 



Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1458642 6092936 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -69676 83149 

Залишок коштів на початок року 3405 172653 89047 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1477 457 

Залишок коштів на кінець року 3415 104454 172653 

 

Примітки 

Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
Примiтки до звiтностi наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Транснацiональна фiнансово-промислова 
нафтова компанiя "Укртатнафта" 

за ЄДРПОУ 00152307 

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2017 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 

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: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

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 Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-
промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" за ЄДРПОУ 00152307 

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 4000 740638 590544 5223868 147286 -6309635 0 0 392701 

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 5223868 147286 -6309635 0 0 392701 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -2437417 0 0 -2437417 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 -142886 0 0 0 0 -142886 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 3124198 0 0 0 0 3124198 

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 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

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 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 2981312 0 -2437417 0 0 543895 

Залишок на 
кінець року 4300 740638 590544 8205180 147286 -8747052 0 0 936596 

 

Примітки 
Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Примiтки до звiтностi 

наданi в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 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 4704  

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 31.12.2017 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 1474 4424 2779 

 первісна вартість 1001 23461 26183 24376 

 накопичена амортизація 1002 -21987 -21759 -21597 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 781481 930651 487850 

Основні засоби: 1010 1288775 4860681 1324800 

 первісна вартість 1011 3105862 5382069 2448130 

 знос 1012 -1817087 -521388 -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 

 
0 

 
0 

 
145 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 159580 25 0 

Відстрочені податкові активи 1045 187492 0 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 701 33 249 

Усього за розділом I 1095 2419503 5795814 1823304 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 4461816 3972102 2071056 

Виробничі запаси 1101 944521 809396 922456 

Незавершене виробництво 1102 966538 1359703 749219 

Готова продукція 1103 2063077 1738645 391900 

Товари 1104 487680 64358 7481 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 464236 186376 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 5363291 3520456 2821023 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
1887372 

 
378659 

 
194132 

 з бюджетом 1135 85929 76865 550665 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 70561 67323 56154 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 239910 205725 9540 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 181787 114276 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 12684341 8454459 5706205 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 15103844 14250273 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 3638334 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 -6007845 -8444886 -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 356226 966975 1583230 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 364479 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 223816 329439 245515 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 211030 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 434846 693918 245515 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 1610 19510 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 6183102 6839665 4126945 

 за розрахунками з бюджетом 1620 549794 1024707 203245 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 10 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 5839 7881 4514 

 за розрахунками з оплати праці 1630 17611 31311 9763 

 за одержаними авансами 1635 497376 1561285 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 92746 191421 46920 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 6946794 2933110 1220732 

Усього за розділом IІІ 1695 14312772 12589380 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 15103844 14250273 7529509 

 

Примітки 

Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
Примiтки до звiтностi наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 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 2017 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 33303985 23839575 

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 33947638 22569848 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
0 

 
1269727 

 збиток 2095 643653 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 330809 90657 

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 ( 406539 ) ( 323694 ) 

Витрати на збут 2150 ( 914967 ) ( 905565 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 433611 ) ( 729164 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 2190 0 0 

 збиток 2195 ( 2067961 ) ( 598039 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 481974 1541863 

Інші доходи 2240 14 62 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 754630 ) ( 1031624 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 70601 ) ( 124328 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
0 

 
0 

 збиток 2295 ( 2411204 ) ( 212066 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -91330 9522 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
0 

 збиток 2355 ( 2319874 ) ( 202544 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3716817 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 -142886 4206 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3573931 4206 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -643308 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2930623 4206 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 610749 -198338 

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 29970077 20274108 

Витрати на оплату праці 2505 659416 514303 

Відрахування на соціальні заходи 2510 137738 110460 

Амортизація 2515 174792 171366 

Інші операційні витрати 2520 1321266 1628460 

Разом 2550 32263289 22698697 

 
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 

Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
Примiтки до звiтностi наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 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 2017 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 

 
36982898 

 
22006841 

Повернення податків і зборів 3005 0 3719 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 3669 

Цільового фінансування 3010 9019 7449 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 476993 404797 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 4377 1310 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 133 2049 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 809697 1453416 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 22370963 ) ( 20756308 ) 

Праці 3105 ( 505052 ) ( 442184 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 139770 ) ( 118079 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12273656 ) ( 7678046 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 118 ) ( 6 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 3075467 ) ( 1770886 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 9198071 ) ( 5907154 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 282702 ) ( 2730 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 41732 ) ( 24038 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 825856 ) ( 281106 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1843386 -5422910 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 13 107 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 264 5522 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 81205 5843 

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 ( 327009 ) ( 499884 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 208200 ) ( 95843 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -453727 -584255 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 4976932 20245881 

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 -6435579 -14091095 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 61850 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 



Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1458647 6092936 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -68988 85771 

Залишок коштів на початок року 3405 181787 95559 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1477 457 

Залишок коштів на кінець року 3415 114276 181787 

 

Примітки 

Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 
Примiтки до звiтностi наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2018 | 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 2017 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 Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-
промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" за ЄДРПОУ 00152307 

 (найменування)   
 

Консолідований звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка Разом зареєстрований 

капітал 
капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на 
початок року 4000 740638 590544 5032889 0 -6007845 0 0 356226 0 356226 

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 -6007845 0 0 356226 0 356226 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 -2319874 0 0 -
2319874 0 -

2319874 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 3047790 0 0 -117167 0 0 2930623 0 2930623 



Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 3047790 0 0 0 0 0 3047790 0 3047790 

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 -117167 0 0 -117167 0 -117167 

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 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

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 3047790 0 0 -2437041 0 0 610749 0 610749 

Залишок на 
кінець року 4300 740638 3638334 5032889 0 -8444886 0 0 966975 0 966975 

 



Примітки 
Пiдприємство складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Примiтки до звiтностi 

наданi в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Керівник Плакасов О.М. 

Головний бухгалтер Земляна I.А. 



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

Текст приміток 

ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК ТА IНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХIД 
ЗА 2017 ФIНАНСОВИЙ РIК 
(у тисячах гривень) 
Прим. 2017 рiк 2016 рiк  
 
Доходи вiд реалiзацiї 9 33 303 985 24 320 513  
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 11 (33 947 263) (23 125 145) 
 
Валовий (збиток) / прибуток (643 278) 1 195 368  
 
Витрати на реалiзацiю та збут 12 (914 967) (905 565) 
Адмiнiстративнi витрати 13 (406 539) (323 694) 
Iншi операцiйнi витрати 14 (381 243) (581 584) 
Iншi операцiйнi доходи 15 323 562 71 680 
Збиток вiд курсових рiзниць (45 482) (112 529) 
Фiнансовi витрати 16 (754 630) (1 031 624) 
Фiнансовi доходи 17 481 974 1 541 863  
Iншi витрати 18 (70 601) (65 981) 
 
Збиток до оподаткування (2 411 204) (212 066) 
 
Дохiд з податку на прибуток 19 91 330 9 522 
Збиток за рiк  
(2 319 874) (202 544) 
 
Iнший сукупний збиток, за вирахуванням податку на прибуток  
Статтi, що не будуть у подальшому рекласифiкованi в прибутки або збитки  
 
Переоцiнка зобов'язань iз визначеними виплатами 28 (142 886) 4 206  
Податок на прибуток пов’язаний з переоцiнкою зобов’язань iз визначеними виплатами 25 719 - 
Збiльшення вартостi основних засобiв 22 3 716 817 - 
Податок на прибуток пов’язаний з переоцiнкою основних засобiв (669 027) - 
 
Iнший сукупний дохiд за рiк, за вирахуванням податку на прибуток 2 930 623 4 206  
 
Усього сукупного доходу / (збитку) за рiк 610 749 (198 338) 
 
Середньозважена кiлькiсть випущених акцiй (тисяч) 1 481 276 1 481 276 
 
Базовий та скоригований збиток на просту акцiю для збитку, що належить власникам Компанiї (у 
гривнях на акцiю) (1.57) (0.14) 
 
ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 
(у тисячах гривень) 
Прим. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 



АКТИВИ  
 
Необоротнi активи  
Основнi засоби 22 5 735 257 2 028 158  
Нематерiальнi активи 4,457424 2 175  
Передоплати за основнi засоби 56 075 42 098  
Вiдстроченi податковi активи 19 - 187 492  
Векселi довгостроковi отриманi 21 - 159 580  
Iншi необоротнi активи 58 - 
 
Усього необоротних активiв 5 795 814 2 419 503  
 
Оборотнi активи  
Запаси 23 3 915 889 4 499 816  
Передоплати постачальникам та iншi оборотнi активи 24 378 659 1 994 318  
Податки до вiдшкодування, та передоплати за податками 25 133 078 180 893  
Векселi отриманi 21 186 376 464 236  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 26 3 726 181 5 363 291  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 20 114 276 181 787  
 
Усього оборотних активiв 8 454 459 12 684 341  
 
Усього активiв 14 250 273 15 103 844  
 
КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
 
Власний капiтал  
Акцiонерний капiтал 27 1 331 182 1 331 182  
Емiсiйний дохiд 5 032 889 5 032 889  
Iншi резерви 3 047 790 - 
Накопиченi збитки (8 444 886) (6 007 845) 
 
Усього власного капiталу 966 975 356 226  
 
Довгостроковi зобов’язання  
Довгострокова кредиторська заборгованiсть - 211 030  
Вiдстроченi податковi зобов’язання 19 364 479 - 
Пенсiйнi зобов'язання iз визначеними виплатами. 28 329 439 223 816  
 
Усього довгострокових зобов’язань 693 918 434 846  
 
Поточнi зобов’язання  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 29 9 581 066 13 060 593 
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 30 1 561 285 497 376  
Резерв пiд зобов'язання 31 422 322 205 009 
Податки та збори до сплати 32 1 024 707 549 794  
 
Усього поточних зобов’язань 12 589 380 14 312 772  
 
Усього зобов’язань 13 283 298 14 747 618  
 
УСЬОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 14 250 273 15 103 844  
  



ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО ЗМIНИ КАПIТАЛУ 
ЗА 2017 ФIНАНСОВИЙ РIК 
(у тисячах гривень) 
Акцiонер-ний капiтал Емiсiйний дохiд  
Iншi резерви Накопиченi збитки Усього 
 
Залишок на 31 грудня  
2015 р. 1 331 182 5 032 889 - (5 809 507) 554 564  
 
Прибуток / (збиток) за рiк - - - (202 544) (202 544) 
 
Iнший сукупний дохiд / (збиток) за рiк - - - 4 206 4 206  
 
Усього сукупного доходу / (збитку) за рiк - - - (198 338) (198 338) 
 
Залишок на 31 грудня  
2016 р. 1 331 182 5 032 889 - (6 007 845) 356 226 
 
Збиток за рiк - - - (2 319 874) (2 319 874)  
 
Iнший сукупний дохiд / (збиток) за рiк - - 3 047 790 (117 167) 2 930 623  
 
Усього сукупного доходу / (збитку) за рiк - - 3 047 790 (2 437 041) 610 749  
 
Залишок на 31 грудня  
2017 р. 1 331 182 5 032 889 3 047 790 (8 444 886) 966 975  
  
ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 
ЗА 2017 ФIНАНСОВИЙ РIК 
(у тисячах гривень) 
2017 рiк 2016 рiк 
ОПЕРАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ  
 
Збиток до оподаткування (2 411 204) (212 066)  
 
Коригування для узгодження збитку до оподаткування та чистих грошових коштiв використаних в 
основнiй дiяльностi:  
Знос та амортизацiя (Примiтка 10) 168 822 175 851  
Знецiнення основних засобiв (Примiтка 11, 14) 152 948 34 369  
Формування резерву та списання товарно-матерiальних запасiв (Примiтка 11) 54 129 74 359 
Нарахування судових витрат, штрафiв та пенi (Примiтка 14, 18) 217 313 23 446 
Змiна у зобов'язаннях iз визначеними виплатами (Примiтка 28) (50 882) 8 898 
Збиток вiд списання / (повернення ранiше списаного) ПДВ до вiдшкодування (Примiтка 14) 15 424 
(54 346) 
Нарахування витрат на безнадiйну заборгованiсть (Примiтка 14, 26) 10 233 333 762 
Фiнансовi доходи (Примiтка 17) (481 974) (1 541 863) 
Фiнансовi витрати (Примiтка 17) 754 630 1 031 624 
Уцiнка запасiв до чистої вартостi реалiзацiї - 14 555  
Збиток вiд вибуття основних засобiв - 14 104 
Зменшення корисностi iнвестицiї - 32 
Збиток вiд курсових рiзниць вiд неоперацiйної дiяльнiстю - 3 825 



Iнше 12 504 - 
 
Операцiйний збиток до змiн в оборотному капiталi (1 558 057) (93 450) 
 
Змiна торгової та iншої дебiторської заборгованостi (18 316 778) (15 646 789) 
Змiна векселiв отриманих 523 186 657 880 
Змiна передоплат постачальникам та iнших оборотних активiв 1 372 659 (1 476 142) 
Змiна податкiв до вiдшкодуванню, та передоплат iз податкiв 47 815 (31 915) 
Змiна запасiв 510 827 418 352 
Змiна торгової та iншої кредиторської заборгованостi 17 847 032 10 056 531 
Змiна авансiв, отриманих вiд клiєнтiв 1 063 909 419 076 
Змiна в резервах пiд зобов’язання 1 528 95 924 
Змiна податкiв та зборiв до сплати 459 489 109 674 
 
Грошовi кошти вiд / (використанi в) основнiй дiяльностi 1 951 610 (5 490 859) 
 
Податок на прибуток сплачений - (30) 
Виплаченi пенсiйнi зобов’язання (Примiтка 28) (25 542) (21 457) 
 
Чистi грошовi кошти вiд / (використанi в) операцiйнiй дiяльностi 1 926 068 (5 512 346) 
 
IНВЕСТИЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ  
 
Придбання основних засобiв (324 727) (498 128) 
Проценти отриманi 277 5 522 
Придбання нематерiальних активiв (2 282) (1 756) 
Фiнансова допомога надана (208 200) - 
 
Чистi грошовi кошти, використанi в iнвестицiйнiй дiяльностi (534 932) (494 362) 
 
ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 
ЗА 2017 ФIНАНСОВИЙ РIК (ПРОДОВЖЕННЯ) 
(у тисячах гривень) 
2017 рiк 2016 рiк 
ФIНАНСОВА ДIЯЛЬНIСТЬ  
 
Погашення позик - (217 887) 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової допомоги (1 458 647) 6 372 673 
Проценти сплаченi - (61 850) 
 
Чистi грошовi кошти, (використанi) / отриманi вiд фiнансової дiяльностi (1 458 647) 6 092 936 
 
Чисте (зменшення) / збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв (67 511) 86 228 
 
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ, на початок року 181 787 95 559 
 
ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ, на кiнець року 114 276 181 787 
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ  
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi за 2017 фiнансовий рiк для ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"Транснацiональної фiнансово-промислової нафтової компанiї "УКРТАТНАФТА" (далi - "ПАТ 
"УКРТАТНАФТА" або "Компанiя) та його дочiрнiх пiдприємств (далi - "Група").  



ПАТ "УКРТАТНАФТА" є публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим в Українi. 
Компанiя була заснована пiд попередньою назвою Акцiонерне товариство "Транснацiональна 
фiнансово-промислова нафтова компанiя "УКРТАТНАФТА" вiдповiдно до Указiв Президента 
України № 704/94 вiд 29 листопада 1994 року та Президента Республiки Татарстан № ДП-883 вiд 
13 грудня 1994 року та вiдповiдно до угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї 
"Про створення Транснацiональної фiнансово-промислової нафтової компанiї "УКРТАТНАФТА" 
вiд 4 липня 1995 року.  
Юридична адреса та основне мiсце ведення дiяльностi Компанiї: вул. Свiштовська 3, Кременчук, 
Полтавська обл., Україна.  
Основна дiяльнiсть Групи – переробка сирої нафти. В експлуатацiї Компанiї знаходиться 
Кременчуцький НПЗ, нафтопереробна потужнiсть якого становить 10,5 мiльйона тон сирої нафти 
на рiк. У 2017 роцi Група переробила 2,35 мiльйона тонн сирої нафти (у 2016 роцi – 2,2 мiльйона 
тонн). 
2. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, що розпочалася наприкiнцi 2013 року 
та призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, 
нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по 
вiдношенню до основних iноземних валют, продовжувалася i у 2016 та 2017 роках, хоча й була 
менш вираженою порiвняно з 2014-2016 роками. 
Темп iнфляцiї в Українi складав у 2017 роцi до 13.7% (порiвняно з 12% у 2016 роцi), а ВВП 
показав зростання на 2.1% (порiвняно зi зростанням на 1% у 2016 роцi). 
Девальвацiя гривнi у 2017 роцi була помiрною. Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний 
курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 26,23 гривень за 1 долар США порiвняно з 
28,07 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2017 року (на 31 грудня 2016 року – 27,19 
гривень за 1 долар США). У 2016-2017 роках Нацiональний банк України (НБУ) зробив певнi 
кроки до пом'якшення обмежень у сферi валютного контролю, введених у 2014-2015 роках. 
Зокрема, розмiр обов'язкового продажу валютної виручки був знижений з 75% до 65% з 9 червня 
2016 року, а строк розрахунку за експортно-iмпортними операцiями в iноземнiй валютi був 
подовжений з 90 до 180 днiв з 26 травня 2017 року.  
МВФ продовжував надавати Уряду України пiдтримку в межах чотирирiчної Програми 
розширеного фiнансування, схваленої у березнi 2015 року, третiй транш за якою у розмiрi близько 
1 мiльярда доларiв США був наданий у вереснi 2016 року. Подальше надання траншiв МВФ 
залежить вiд проведення Урядом України реформ та iнших факторiв економiчного, правового та 
полiтичного характеру. 
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, 
викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори. Обмеження 
у сферi валютного контролю, введенi у 2014-2015 роках, залишалися у силi, але були дещо 
пом'якшенi порiвняно з 2014-2015 роками. 
2. ОПЕРАЦIЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишалися напруженими. 1 сiчня 2016 року 
набула чинностi угода про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС. Безпосередньо пiсля цього 
росiйська влада ввела торгiвельне ембарго на ряд ключових українських експортних товарiв. У 
вiдповiдь Уряд України запровадив аналогiчнi заходи, спрямованi проти росiйських товарiв. 
Конфлiкт у частинах Схiдної України, який розпочався навеснi 2014 року, досi не врегульовано. У 
2017 роцi час вiд часу спостерiгалося загострення вiйськового протистояння мiж конфлiктуючими 
сторiнами. Рада нацiональної безпеки i оборони України у березнi 2017 року ухвалила рiшення 
про повне припинення будь-яких вантажних перевезень мiж контрольованою та не 
контрольованою територiєю України, i це продовжується до теперiшнього часу. Пiсля цих подiй, у 
лютому-березнi 2017 року самопроголошенi органи влади на неконтрольованiй територiї 
оголосили про намiр захопити пiдприємства, розташованi наконтрольованiй територiї, i вимагали 
вiд пiдприємств виконання рiзних фiскальних, регуляторних та iнших вимог, якi суперечать 
українському законодавству. Згодом декiлька великих компанiй оголосили, що вони втратили 
контроль над операцiями суб'єктiв, розташованих на неконтрольованiй територiї. 



Станом на 31 грудня 2017 року Група мала залишки заборгованостi вiд державних органiв та 
передоплати державним органам, включаючи передоплати з податку на прибуток та ПДВ до 
вiдшкодування (Примiтка 25). Строки погашення за цiєю заборгованiстю залишаються 
невизначеними та залежать вiд наявностi коштiв у державному бюджетi та сум майбутнього 
оподатковуваного прибутку Групи. 
Попри деякi покращення умов у 2016 та 2017 роцi, остаточний результат полiтичної та 
економiчної ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони 
можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Групи. 
3. СТРУКТУРА ГРУПИ 
Перелiк пiдприємств, консолiдованих Компанiєю, та їхня основна дiяльнiсть представленi таким 
чином: 
Частка Групи у капiталi 
Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Основна дiяльнiсть 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Фiрма "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" Дочiрнє пiдприємство Україна Будiвництво 100,00% 100,00% 
 
ТОВ МСЧ "Нафтохiмiк" Дочiрнє пiдприємство Україна Медичне обслуговування 100,00% 
100,00% 

Продовження тексту приміток 

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ  
Вiдповiднiсть вимогам складання звiтностi – Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Основа пiдготовки – Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за основi принципу iсторичної вартостi iз 
коригуваннями на первiсне визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та 
коригуванням основних засобiв до їхньої справедливої вартостi на дату переходу на облiк 
вiдповiдно до МСФЗ, якою є умовна вартiсть. Нижче наведено основнi принципи облiкової 
полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi 
принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих 
бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi облiкової полiтики Групи її 
управлiнський персонал застосовував власнi професiйнi судження. Сфери дiяльностi, якi 
потребують використання бiльш комплексного судження та сфери, в яких припущення й оцiнки 
мають велике значення для пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi, описанi у Примiтцi 5.  
Компанiя подає свою консолiдовану фiнансову звiтнiсть у Нацiональну комiсiю з цiнних паперiв 
та фондового ринку України у форматi (далi - "фiнансовi звiти"). При пiдготовцi фiнансових звiтiв 
Компанiя застосовує такi ж принципи облiкової полiтики, як i при пiдготовцi її консолiдованої 
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Такi фiнансовi звiти наведенi як додаткова iнформацiя 
пiсля консолiдованої фiнансової звiтностi Групи в кiнцi звiту. 
Функцiональна валюта та валюта подання – Функцiональною валютою та валютою подання цiєї 
консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств є гривня. Операцiї 
Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств у валютах, iнших нiж функцiональна валюта Групи, 
облiковуються як операцiї в iноземнiй валютi.  
Операцiї в iноземнiй валютi – Монетарнi активи та зобов’язання перераховуються у 
функцiональну валюту кожної компанiї Групи за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального 
банку України (НБУ) станом на кiнець кожного вiдповiдного звiтного перiоду. Прибутки i збитки 
вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку 
монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту кожної компанiї Групи за офiцiйними 
обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку. 
Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi оцiнюються 
за iсторичною вартiстю.  
Нижче наведенi курси обмiну валют, використанi при пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової 



звiтностi:  
На 
31 грудня 2017 р. Середнiй курс 
за 2017 рiк На 
31 грудня 2016 р. Середнiй курс 
за 2016 рiк 
 
Гривня/долар США 28,0672 26,6006 27,1909 25,5873 
Гривня/євро 33,4954 30,0128 28,4226 28,3116 
  
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Основа консолiдацiї – Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть Компанiї та 
пiдприємств, якi контролює Компанiя, та її дочiрнiх пiдприємств. Контроль досягається тодi, коли 
Компанiя: 
• має повноваження щодо об'єкта iнвестування; 
• зазнає ризикiв або має права щодо змiнних результатiв дiяльностi об’єкта iнвестування; та  
• має здатнiсть використовувати свої владнi повноваження щодо об’єкта iнвестування для впливу 
на свої результати.  
Компанiя здiйснює переоцiнку наявностi або вiдсутностi контролю над об’єктом iнвестицiй, якщо 
факти та обставини вказують на змiни одного або бiльше iз трьох перелiчених вище елементiв 
контролю. 
Консолiдацiя дочiрнього пiдприємства розпочинається з дати, коли Компанiя отримує контроль 
над дочiрнiм пiдприємством, та припиняється, коли Компанiя втрачає контроль над дочiрнiм 
пiдприємством. Зокрема, доходи i витрати дочiрнього пiдприємства, придбаного або проданого 
протягом року, включаються до консолiдованого звiту про прибуток чи збиток та iнший сукупний 
дохiд, починаючи з дати отримання Компанiєю контролю i до дати втрати Компанiєю контролю 
над дочiрнiм пiдприємством.  
За необхiдностi, до фiнансової звiтностi дочiрнiх пiдприємств вносяться коригування для 
приведення їхньої облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики Групи.  
Усi внутрiшньогруповi активи та зобов’язання, статтi власного капiталу, доходи, витрати i потоки 
грошових коштiв за операцiями мiж членами Групи повнiстю виключаються пiд час консолiдацiї.  
Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої 
винагороди або винагороди, що пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за 
товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних 
сум дисконтiв, податку на додану вартiсть (”ПДВ”) та акцизного податку. 
Реалiзацiя товарiв – Доходи вiд реалiзацiї нафтопродуктiв визнаються за умови виконання усiх 
наведених нижче умов: 
• Група передала покупцю усi iстотнi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням продукцiєю; 
• Група бiльше не бере участi в управлiннi у тiй мiрi, яка звичайно асоцiюється з правом 
володiння, та не здiйснює фактичного контролю над проданою продукцiєю; 
• сума доходiв вiд реалiзацiї може бути достовiрно визначена; 
• iснує вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Групi; та 
• понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 
Фiнансовi доходи – Фiнансовi доходи включають процентнi доходи за банкiвськими депозитами, 
прибуток вiд виникнення та ефекту дисконтування фiнансових iнструментiв. Процентнi доходи 
визнаються iз використанням методу ефективної процентної ставки.  
Фiнансовi витрати – Фiнансовi витрати включають процентнi витрати, пенсiйнi зобов'язання, 
збиток вiд виникнення та ефекту дисконтування фiнансових iнструментiв. Усi процентнi та iншi 
витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу ефективної 
процентної ставки. 
 
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Оренда – Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар приймає на себе 



усi основнi ризики та вигоди, пов’язанi iз володiнням орендованим активом. Уся iнша оренда 
класифiкується як операцiйна оренда. 
Група як орендар – Дохiд вiд операцiйної оренди визнається за прямолiнiйним методом протягом 
строку дiї договору оренди. Початковi прямi витрати, понесенi на встановлення домовленостей 
про операцiйну оренду, додаються до балансової вартостi активу, що надається в оренду, та 
визнаються за прямолiнiйним методом протягом строку дiї договору оренди.  
Група як орендатор – Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на 
прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдної оренди, за виключенням випадкiв, коли 
iнший системний спосiб краще характеризує тi часовi рамки, в яких можуть бути реалiзованi 
економiчнi вигоди вiд орендованого активу. Умовнi оренднi платежi, якi виникають за договорами 
операцiйної оренди, визнаються як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. 
Податок на прибуток – Витрати з податку на прибуток включають суми поточного i вiдстроченого 
податкiв. 
Поточний податок – Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на 
оподатковуваному прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, 
вiдображеного у консолiдованому звiтi про прибуток чи збиток та iнший сукупний дохiд, тому що 
до нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться 
на витрати в цiлях оподаткування в iнших роках, а також тому що в нього не включаються статтi, 
якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню або не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. 
Зобов’язання Групи з поточного податку на прибуток розраховується iз використанням 
податкових ставок, якi дiяли або фактично дiяли на звiтну дату. 
Вiдстрочений податок – Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою 
вартiстю активiв i зобов’язань у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими 
базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi 
зобов’язання, зазвичай, визнаються для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi 
податковi активи, зазвичай, визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в 
цiлях оподаткування, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий 
оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi 
вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Такi активи i зобов’язання не визнаються, якщо 
тимчасовi рiзницi виникають у результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об’єднання 
пiдприємств) iнших активiв i зобов’язань у межах операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний 
прибуток, нi на бухгалтерський прибуток.  
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, 
пов’язаних з iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства, за виключенням випадкiв, коли Група здатна 
контролювати сторнування тимчасових рiзниць та iснує ймовiрнiсть того, що така тимчасова 
рiзниця не буде сторнована у найближчому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи, якi 
виникають iз тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування, пов’язаних з 
такими iнвестицiями i частками, визнаються лише у тому обсязi, стосовно якого iснує вiрогiднiсть 
отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi 
тимчасовi рiзницi, i їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому. 
  
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
На кожну звiтну дату Група переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i 
зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше не iснує ймовiрностi одержання достатнього 
оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого 
вiдстроченого податкового активу. 
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання визначаються за податковими ставками, 
застосування яких очiкується у перiодi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення 
зобов’язання, на основi чинних або практично дiючих на звiтну дату податкових ставок i положень 
податкового законодавства. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає 
податковi наслiдки, що є результатом способу, в який Група очiкує станом на звiтну дату 
вiдшкодувати балансову вартiсть її активiв або погасити зобов’язання. 
Поточний та вiдстрочений податки за перiод – Поточний та вiдстрочений податки визнаються як 



витрати або доходи у складi консолiдованого прибутку чи збитку, за винятком випадкiв, коли вони 
вiдносяться до статей, якi вiдображаються безпосередньо у складi власного капiталу або iншого 
сукупного доходу (у цьому випадку податки також визнаються безпосередньо у складi власного 
капiталу або iншого сукупного доходу).  
Змiна облiкової полiтики. Група внесла змiни до своєї облiкової полiтики та облiковує будiвлi та 
споруди, машини та обладнання за справедливою вартiстю, за вирахуванням подальшої 
амортизацiї та зменшення корисностi (якщо є). Цi групи основних засобiв переоцiнюються з 
достатньою регулярнiстю для того, щоб балансова вартiсть iстотно не вiдрiзнялась вiд 
справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Станом на 31 грудня 2016 року та попереднiх 
звiтних перiодiв Група вiдображала основнi засоби за собiвартiстю, за вирахуванням амортизацiї 
та зменшення корисностi (якщо є). Ця змiна пiдвищує порiвнянiсть фiнансової звiтностi Групи з 
iншими компанiями, що працюють в одному сегментi в рiзних країнах. Керiвництво вважає, що 
справедлива вартiсть основних груп основних засобiв забезпечить надiйну та бiльш вiдповiдну 
фiнансову iнформацiю користувачам фiнансової звiтностi з урахуванням девальвацiї гривнi та 
високого рiвня iнфляцiї. Полiтика застосовується перспективно. 
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки вiдображаються за кредитом в iнших 
сукупних доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки у складi капiталу. Зменшення 
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого 
активу, включається до iнших сукупних доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки, 
ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi 
вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк. Резерв переоцiнки основних засобiв, 
показаний у складi капiталу як iншi резерви, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений 
прибуток у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або 
списується, або коли Група продовжує використовувати актив. В останньому випадку сума 
реалiзованої переоцiнки – це рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованої на основi переоцiненої 
балансової вартостi активу, та сумою амортизацiї, розрахованої на основi первiсної вартостi 
активу. 
Основнi засоби та нематерiальнi активи – Основнi засоби вiдображаються за переоцiненою 
вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  
Група iнших основних засобiв облiковується за iсторичної вартiстю за вирахуванням 
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.  
  
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Iсторична вартiсть об’єктiв основних засобiв, якi були придбанi пiсля дати переходу на облiк 
вiдповiдно до МСФЗ, включає: (а) цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, якi 
не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi  
безпосередньо пов’язанi iз доведенням об’єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 
необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва Групи. Вартiсть активiв, 
побудованих самою Групою, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та 
вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 
Основнi засоби переоцiнюються з достатньою регулярнiстю, щоб переконатись, що балансова 
вартiсть iстотно не вiдрiзняється вiд справедливої вартiстi на кiнець звiтного перiоду. 
Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у 
лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з 
даним активом, а вартiсть активу може бути достовiрно оцiнена. Витрати на дрiбний ремонт та 
повсякденне обслуговування вiдносяться до складу витрат в перiод їх виникнення. Вартiсть замiни 
основних частин або компонентiв об'єктiв основних засобiв капiталiзується, а замiнена частина 
списується. 
Сума, яка пiдлягає амортизацiї, - це первiсна вартiсть об’єкта основних засобiв, за вирахуванням 
його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Група отримала б 
на даний момент вiд реалiзацiї цього активу, пiсля вирахування оцiночних витрат на вибуття, якби 
стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив 
матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї. 



Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає 
амортизацiї, протягом строку експлуатацiї вiдповiдного активу i розраховується iз використанням 
прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином 
(кiлькiсть рокiв): 
Основнi засоби Строк корисного використання, рокiв 
Будiвлi та споруди 5-60 
Машини та обладнання 2-30 
Автомоторнi та iншi транспортнi засоби 2-10 
Iншi основнi засоби 3-11 
 
 
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї 
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з 
попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки. 
Визнання об'єкта основних засобiв припиняється у момент його вибуття або коли Група не очiкує 
надходження майбутнiх економiчних вигод вiд тривалого використання цього об'єкта. Прибуток 
або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об’єкта основних засобiв, 
визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i 
визнається у складi консолiдованого прибутку чи збитку. 
  
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз будiвництвом основних 
засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд 
час будiвництва, i, для квалiфiкацiйних активiв, витрат за позиковими коштами, капiталiзованих у 
вiдповiдностi до облiкової полiтики Групи. Незавершене будiвництво не амортизується. 
Амортизацiя незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об’єктiв 
основних засобiв, починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони 
перебувають у тому мiсцi та станi, якi необхiднi для їх використання за призначенням, визначеним 
керiвництвом.  
Земля. Група має право на користування землею, на якiй розташованi її виробничi потужностi, i 
сплачує податок на землю, який оцiнюється щорiчно на основi загальної площi земельної дiлянки 
та її використання вiдповiдно до зони, до якої вона вiднесена. 
Нематерiальнi активи – Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв зменшення корисностi. Очiкуванi 
строки корисного використання та метод амортизацiї переглядаються на кiнець кожного звiтного 
перiоду, причому вплив будь-яких змiн в оцiнках облiковується на перспективнiй основi.  
Амортизацiя вiдображається у складi консолiдованого прибутку чи збитку на прямолiнiйнiй основi 
протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як 
передбачається, не перевищує п’ять рокiв.  
Визнання нематерiального активу припиняється пiсля його вибуття або коли не очiкується 
одержання майбутнiх економiчних вигод вiд його подальшого використання чи вибуття. Прибутки 
або збитки, якi виникають вiд припинення визнання нематерiального активу i оцiнюються як 
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, визнаються у 
складi консолiдованого прибутку чи збитку у тому перiодi, в якому припиняється визнання такого 
активу. 
Знецiнення основних засобiв - На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак 
зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки iснують, керiвництво оцiнює суму 
вiдшкодування, щоб визначити суму збитку вiд зменшення корисностi (якщо така є), яка 
визначається як найбiльше зi справедливої вартiстi активу, за мiнусом витрат на продаж або 
цiнностi його використання. 
Балансова вартiсть зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування, а втрата вiд зменшення 
корисностi визнається у складi iншого сукупного доходу, зменшуючи накопичений резерв 
переоцiнки щодо цього активу, i тiльки перевищення суми знецiнення над накопиченою 



переоцiнкою визнається у звiт про прибутки та збитки. Збиток вiд зменшення корисностi, 
визнаний за активом у минулi роки, сторнується, якщо змiнено оцiнки, використанi для 
визначення цiнностi використання активу або його справедливої вартостi, за мiнусом витрат на 
продаж. 
Прибутки та збитки вiд вибуття, визначенi шляхом порiвняння отриманих доходiв iз балансовою 
вартiстю, визнаються у прибутку або збитку за рiк. 
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Запаси – Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї. Витрати на запаси, включаючи вiдповiдну частину фiксованих та змiнних накладних 
витрат, розподiляються на запаси за методом, який найкраще пiдходить для вiдповiдного класу 
запасiв. Сира нафта та нафтопродукти оцiнюються за методом середньозваженої вартостi, а 
незавершене виробництво, сировина, запаснi частини, iншi допомiжнi матерiали i готова 
продукцiя – за методом ФIФО ("перше надходження – перше вибуття”). Чиста вартiсть реалiзацiї 
являє собою очiкувану цiну продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на 
завершення виробництва та реалiзацiю.  
Розподiл фiксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на 
виробничих потужностях пiд звичайної роботи у нормальних умовах. Нормальна виробнича 
потужнiсть являє собою очiкуваний обсяг виробництва у звичайних умовах, з урахуванням втрати 
потужностi у результатi планового технiчного обслуговування. Отже, 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 
розподiляються на кожну одиницю продукцiї на основi фактичного використання виробничих 
потужностей.  
Передоплати – Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на 
знецiнення. Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi 
було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати 
стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних 
активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi 
активу пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, що 
Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з таким активом. Iншi передоплати 
списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були здiйсненi. 
Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не 
будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний 
збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. 
Фiнансовi iнструменти – Група визнає фiнансовi активи та зобов’язання у своєму консолiдованому 
звiтi про фiнансовий стан, коли вона стає стороною у договiрних вiдносинах щодо певного 
iнструмента.  
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. 
Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо пов'язанi iз придбанням або випуском 
фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, додаються до або вираховуються iз справедливої 
вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов’язань, вiдповiдно, на момент первiсного 
визнання.  
Метод ефективної процентної ставки – Метод ефективної процентної ставки – це метод 
розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов’язання) та розподiлу процентних 
доходiв (витрат) протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна процентна ставка – це ставка, яка 
точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв (у тому числi усi 
винагороди, сплаченi або отриманi за договорами, якi становлять невiд’ємну частину ефективної 
процентної ставки, витрати на проведення операцiї та iншi премiї або дисконти) протягом 
очiкуваного строку фiнансового активу (зобов’язання) або, коли доцiльно, протягом коротшого 
перiоду до чистої балансової вартостi на момент первiсного визнання.  
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Фiнансовi активи – Фiнансовi активи Групи включають тiльки кредити та дебiторську 
заборгованiсть. 
Первiсне визнання – Основнi фiнансовi iнструменти Групи включають кредити, дебiторську 
заборгованiсть i грошовi кошти та їх еквiваленти. Фiнансовi активи спочатку визнаються за 
справедливою вартiстю плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з угодою. Найкращим 
пiдтвердженням справедливої вартостi при первiсному визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток 
при початковому визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою 
вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим 
фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових 
даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. 
Всi звичайнi операцiї з придбання i продажу фiнансових активiв визнаються на дату операцiї, 
тобто на дату, коли Група бере на себе зобов’язання з придбання активу. До звичайних операцiй з 
придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу фiнансових активiв, умови 
яких вимагають передачу активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на 
вiдповiдному ринку.  
Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року жоден iз фiнансових активiв Групи не 
був вiднесений до категорiй “фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням 
переоцiнки у фiнансових результатах”, "фiнансовi активи, наявнi для продажу" та “iнвестицiї, 
утримуванi до погашення”.  
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть – 
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю за фiнансовими iнструментами спочатку 
визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому переоцiнюється за амортизованою вартiстю 
iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резерву пiд заборгованiсть, яка 
не може бути повернута. Резерв створюється у тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення 
того, що Група не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до початкових умов. 
Ознаками того, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються 
iстотнi фiнансовi труднощi боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, 
а також необґрунтована несплата або прострочення платежу. Сума резерву являє собою рiзницю 
мiж балансовою вартiстю активу та його вартiстю вiдшкодування, яка є поточною вартiстю 
оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною 
ставкою для фiнансових активiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного 
резерву, а сума збитку визнається у прибутку чи збитку у складi iнших операцiйних витрат. Якщо 
дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона 
списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше списаних сум кредитується за 
рахунок iнших операцiйних витрат. 
Прибутки та збитки визнаються у складi прибутку чи збитку пiд час списання активу та пiд час 
амортизацiї активу за ефективною процентною ставкою. Амортизована вартiсть розраховується з 
урахуванням премiї або дисконту при придбаннi та доходiв чи витрат, що включаються у 
розрахунок ефективної процентної ставки. Амортизацiя за методом ефективної процентної ставки 
включається до фiнансових доходiв та фiнансових витрат у звiтi про прибуток чи збиток та iнший 
сукупний дохiд.  
Векселi отриманi – Векселi отриманi за фiнансовими iнструментами спочатку визнаються за 
справедливою вартiстю, а в подальшому переоцiнюється за амортизованою вартiстю iз 
використанням методу ефективної процентної ставки. 
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Грошовi кошти та їх еквiваленти – Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, 
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний 
термiн яких не перевищує трьох мiсяцiв. 
Знецiнення фiнансових активiв, облiкованих за амортизованою вартiстю – Збитки вiд знецiнення 
визнаються у складi прибутку чи збитку по мiрi їх виникнення у результатi однiєї або декiлькох 
подiй («збиткових подiй»), що вiдбулись пiсля початкового визнання фiнансового активу i чинять 
вплив на суму або строки оцiночних майбутнiх грошових потокiв, якi пов’язанi з фiнансовим 



активом або групою фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Група 
визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого фiнансового активу 
(незалежно вiд його суттєвостi), вона вiдносить цей актив до групи фiнансових активiв, що мають 
схожi характеристики кредитного ризику, та здiйснює їх колективну оцiнку на предмет 
знецiнення. Основними факторами, якi враховує Група при визначеннi знецiнення фiнансового 
активу, є його прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi.  
Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об’єктивних 
ознак збитку вiд знецiнення: 
• контрагент зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Групою фiнансова 
iнформацiя контрагента;  
• ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї контрагента; 
• платоспроможнiсть контрагента погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих 
економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть контрагента. 
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 
переглядаються або iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв контрагента, 
знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної процентної ставки, яка 
застосовувалася до змiни його умов. У подальшому актив, умови якого були переглянутi, 
списується з балансу, i визнається новий актив за справедливою вартiстю, тiльки якщо ризики та 
вигоди, пов'язанi з активом, суттєво змiнилися. Це зазвичай пiдтверджується iстотною рiзницею 
мiж приведеною вартiстю первiсних грошових потокiв та новими очiкуваними грошовими 
потоками.  
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву у сумi, необхiднiй для зменшення 
балансової вартостi активу до поточної вартостi очiкуваних грошових потокiв (без урахування 
майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною 
процентною ставкою для даного активу.  
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд зеншення корисностi активу зменшується i це 
зменшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання збитку вiд 
знецiнення, то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку 
резерву. Сума зменшення вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк. 
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву збиткiв вiд 
знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування активу та пiсля 
визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум зараховується на рахунок 
вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у складi прибутку чи збитку за рiк. 
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Припинення визнання фiнансових активiв – Група припиняє визнавати фiнансовий актив лише у 
тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на потоки грошових коштiв вiд цього 
активу; або ж коли вона передає фiнансовий актив i всi iстотнi ризики й вигоди, пов’язанi iз 
володiнням цим активом, iншому пiдприємству. Пiсля повного припинення визнання фiнансового 
активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та добутком отриманої компенсацiї i компенсацiї, 
що пiдлягає отриманню, i накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у складi 
iншого сукупного доходу та накопичений у складi власного капiталу, визнається у складi 
консолiдованого прибутку чи збитку. 
Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу, емiтованi Групою 
Класифiкацiя як боргових iнструментiв або iнструментiв капiталу – Борговi iнструменти та 
iнструменти капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов’язання, або як власний капiтал, 
залежно вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов’язання та iнструмента 
капiталу. 
Фiнансовi зобов'язання – Фiнансовi зобов'язання Групи класифiкованi як “iншi фiнансовi 
зобов'язання”. 
Iншi фiнансовi зобов'язання – Iншi фiнансовi зобов'язання, у тому числi позиковi кошти, торгова 
та iнша кредиторська заборгованiсть та отримана фiнансова допомога спочатку оцiнюються за 
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на проведення операцiї. Iншi фiнансовi 



зобов'язання у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу 
ефективної процентної ставки, при цьому процентнi витрати визнаються на основi фактичної 
доходностi. 
Припинення визнання фiнансових зобов'язань – Група припиняє визнавати фiнансовi зобов’язання 
тодi i тiльки тодi, коли зобов’язання Групи виконанi, анульованi або строк їхньої дiї закiнчився. 
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання, визнання якого припинене, та 
сплаченою компенсацiєю i такою, що пiдлягає до сплати, визнається у складi консолiдованого 
прибутку чи збитку.  
Пенсiйнi зобов'язання iз визначеними виплатами 
Пенсiйнi зобов’язання iз визначеними виплатами – Група здiйснює внески до Державного 
пенсiйного фонду України на основi заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Групи за 
такими внесками включенi у статтю „Витрати на персонал”. Цi суми включаються до складу 
витрат того перiоду, в якому вони були понесенi.  
Пенсiйнi зобов’язання iз встановленими виплатами – Група зобов’язана компенсувати 
Державному пенсiйному фонду України кошти за пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм 
працiвникам Групи, якi працювали у шкiдливих для здоров’я умовах працi (перелiк професiй за 
"Списком I" i "Списком II"), отже одержали право на отримання пенсiї до настання звичайного 
пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.  
Цей пенсiйний план iз встановленими виплатами ("План") не має фiнансового фонду та 
вiдповiдних активiв плану. 
  
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Для пенсiйних зобов’язаннь iз визначеними виплатами вартiсть зобов’язання iз надання виплат 
визначається iз використанням методу прогнозної умовної одиницi, причому актуарнi оцiнки 
проводяться на кiнець кожного рiчного звiтного перiоду. Приведена вартiсть зобов’язання за 
пенсiйним планом iз встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування 
розрахункового майбутнього вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням ставок по державних 
облiгацiях, строк погашення яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. Оскiльки в 
Українi вiдсутнi довгостроковi високолiквiднi корпоративнi облiгацiї, керiвництво застосувало 
ставку по деномiнованих у гривнi державних облiгацiях iз належним строком погашення. 
Переоцiнка, яка включає актуарнi прибутки та збитки, вiдображається негайно у консолiдованому 
звiтi про фiнансовий стан iз визнанням вiдповiдних доходiв або витрат у складi iншого сукупного 
доходу або збитку у тому перiодi, в якому вони виникають. Переоцiнка, визнана у складi iншого 
сукупного доходу, вiдображається негайно у складi нерозподiленого прибутку i не буде змiнювати 
свою класифiкацiю у прибуток або збиток. Вартiсть минулих послуг визнається у складi 
консолiдованого прибутку чи збитку того перiоду, в якому були внесенi змiни до пенсiйного 
плану. Чистi процентнi витрати розраховуються iз застосуванням ставки дисконтування на 
початок перiоду до чистого зобов’язання за пенсiйними планами iз визначеними виплатами. 
Категорiї витрат за пенсiйними програмами iз визначеними виплатами представленi таким чином: 
• вартiсть послуг (включно з витратами на поточнi послуги, витратами на послуги минулих рокiв, 
а також прибутками та збитками вiд скорочення витрат та розрахункiв); 
• чистi процентнi витрати; та  
• переоцiнка. 
Група подає першi два компоненти витрат за пенсiйними планами iз визначеними виплатами у 
складi консолiдованого прибутку чи збитку у статтi "Витрати на персонал". Прибутки та збитки 
вiд скорочення плану облiковуються як вартiсть послуг минулих рокiв.  
Iншi виплати працiвникам – Вiдповiдно до колективних угод пiдприємства Групи здiйснюють 
одноразовi виплати пiд час виходу на пенсiю працiвникiв, якi пропрацювали тривалий час, у 
розмiрi до десяти мiсячних заробiтних плат та iншi рiзноманiтнi ювiлейнi виплати. Суми виплат 
залежать вiд стажу роботи працiвника в Групi. Цi ювiлейнi виплати являють собою довгостроковi 
виплати працiвникам i не мають спецiального фонду.  
Чисте зобов’язання Групи стосовно цих виплат розраховується iз використанням тiєї самої 
полiтики, яка описана вище для пенсiйних зобов’язань. 



Резерви – Резерви визнаються тодi, коли Група має поточне зобов’язання (юридичне або 
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання 
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов’язання може 
бути достовiрно оцiнена. 
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. Якщо сума резерву розраховується з використанням грошових потокiв, 
визначених для погашення iснуючого зобов’язання, його балансова вартiсть є приведеною 
вартiстю таких грошових потокiв. 
У випадках коли очiкується, що деякi або всi економiчнi вигоди, необхiднi для врегулюваня суми 
резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, 
якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума 
дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.  
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Умовнi активи та зобов'язання – Умовнi зобов'язання не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй 
звiтностi. Iнформацiя про них розкривається у Примiтках до консолiдованої фiнансової звiтностi, 
крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є 
незначною. 
Умовнi активи не визнаються у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них 
розкривається у випадку ймовiрностi надходження економiчних вигод. 
Взаємозалiк - Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до 
консолiдованого звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у 
випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести 
розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за 
зобов’язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд майбутнiх подiй та 
(б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi звичайного ведення 
бiзнесу, (ii) у випадку дефолту та (iii) у випадку неплатоспроможностi або банкрутства.  
Прибуток на акцiю - Сума прибутку на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або 
збитку, що належить акцiонерам Компанiї, на середньозважену кiлькiсть випущених простих 
акцiй. 
 
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ 
ПОЛIТИКИ 
Група використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у 
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного 
фiнансового перiоду. Оцiнки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому 
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 
оцiнки, керiвництво Групи також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової 
полiтики. Професiйнi судження, якi справляють найбiльш суттєвий вплив на суми, що 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi 
коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, 
включають: 
Безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Групи пiдготувало цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть 
вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. При формуваннi цього професiйного судження 
керiвництво врахувало фiнансовий стан, поточнi плани, прибутковiсть дiяльностi та доступ Групи 
до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив ситуацiї на фiнансових ринках на дiяльнiсть 
Групи (Примiтка 8).  
Визнання доходу вiд торгiвлi iншими товарами для перепродажу за чистою сумою. Коли Група 
виступає принципалом, доходи вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
представляються у звiтностi розгорнуто. Як описано у Примiтцi 15, Компанiя також реалiзовувала 
на експорт сiльськогосподарську продукцiю, феросплави та карбамiди ("iншi товари для 
перепродажу"). Група проводить оцiнку своїх доходiв за спецiальними критерiями, за якими 



визначається, чи виступає вона принципалом або агентом. Якщо Група реалiзовує товари чи 
послуги в якостi агента, iнший операцiйний дохiд вiдображається за чистою сумою, яка являє 
собою суму заробленої маржi. Керiвництво визначає, чи вважається Група принципалом або 
агентом у тiй чи iншiй операцiї, на пiдставi аналiзу юридичної форми та сутностi договору мiж 
Компанiєю та її бiзнес-партнерами.  
  
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ 
ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Це професiйне судження впливає на суму розкритих у звiтностi iнших операцiйних доходiв та 
iнших операцiйних витрат, але не впливає на чистий збиток або грошовi потоки вiд операцiйної 
дiяльностi. Ознаки, якi вказують на те, що Група виступає агентом в експортних продажах, 
включають: незначний ризик володiння товарно-матерiальними запасами або його вiдсутнiсть, 
вiдсутнiсть значних ризикiв та винагород, пов'язаних iз реалiзацiєю товарiв, встановлена сума 
доходу Групи, та вiдсутнiсть у Групи вибору при виборi постачальникiв та права вiльно 
встановлювати цiну реалiзацiї.  
Обсяг операцiй за 2017 фiнансовий рiк включав 3 335 889 тисяч гривень у доходах вiд реалiзацiї 
(2016 рiк: 1 013 154 тисяч гривень) та 3 307 497 тисяч гривень у собiвартостi iнших товарiв для 
перепродажу (2016 рiк: 1 000 357 тисяч гривень). Група облiкувала дохiд у сумi 28 392 тисяч 
гривень (2016 рiк: 12 797 тисяч гривень). вiд цих операцiй i вiдобразила його в iнших операцiйних 
доходах (Примiтка 15).  
Первiсне визнання i подальша оцiнка отриманої фiнансової допомоги. У 2017 роцi Група отримала 
фiнансову допомогу в сумi 4 972 355 тисяч гривень (2016 рiк: 20 245 881 тисяч гривень) вiд третiх 
сторiн. Станом на 31 грудня 2017 року фiнансова допомога складала 2 128 449 тисяч гривень (31 
грудня 2016 року: 5 966 868 тисяч гривень). Ця фiнансова допомога спочатку була визнана за її 
справедливою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки, обчисленої за 
ринковою ставкою, яка була визначена на основi середньомiсячної ставки за виданими 
фiнансовими органiзацiями кредитами на дату видачi. Рiзниця мiж номiнальною сумою фiнансової 
допомоги та її справедливою вартiстю була облiкована як прибуток при початковому визнаннi у 
складi фiнансових доходiв (Примiтка 17); ефект дисконтування був визнаний у складi фiнансових 
витрат (Примiтка 16). Договiрний перiод повернення становить 365 днiв, хоча на момент 
отримання Група оцiнила справедливу вартiсть фiнансової допомоги, використовуючи очiкуваний 
перiод повернення, виходячи з фактичної статистики повернення аналогiчної фiнансової 
допомоги. Керiвництво Групи вважає, що iсторичний перiод повернення фiнансової допомоги 
краще вiдтворює очiкувану дату повернення, нiж максимальний перiод, зазначений у договорi, i 
може бути оцiнений достовiрно.  
Переоцiнка основних засобiв. Станом на 31 грудня 2017 року керiвництво Групи вирiшило 
здiйснити переоцiнку основних засобiв у зв'язку зi змiною облiкової полiтики щодо оцiнки 
основних груп основних засобiв. Оскiльки бiльшiсть основних засобiв Групи мають 
спецiалiзований характер, його справедлива вартiсть визначається з використанням залишкової 
вартостi замiщення (Рiвень 3) або, якщо це можливо, ринкової вартостi (Рiвень 2). Справедлива 
вартiсть основних засобiв та строку корисного використання визначається незалежним 
оцiнювачем. 
На балансову вартiсть та строк корисного використання впливають оцiнки залишкової вартостi 
замiщення та залишку корисного термiну використання. Змiни цих оцiнок можуть мати суттєвий 
вплив на справедливу вартiсть основних засобiв (Примiтка 22). 
При здiйсненнi оцiнки за допомогою цих методiв основнi судження, застосованi незалежними 
оцiнювачами та спецiалiстами i технiчними працiвниками Групи, полягають у наступному: 
● вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на будiвництво (фактичнi витрати, нещодавно 
понесенi Групою, спецiалiзованi довiдковi матерiали та довiдники, кошторис витрат на 
будiвництво рiзного устаткування тощо); 
● визначення порiвняльних даних для замiщення вартостi певного обладнання, а також вiдповiднi 
коригування, необхiднi для врахування розбiжностей у технiчних характеристиках та станi нового 
та iснуючого обладнання; 



● вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi, де вона доступна; i 
 
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ 
ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
● визначення застосовних iндексiв кумулятивних цiн або змiн валютних курсiв, якi найбiльш 
надiйно вiдображають змiну справедливої вартостi активiв, переоцiнених за допомогою iндексацiї 
балансової вартостi. 
Справедлива вартiсть, отримана з використанням залишкової вартостi замiщення, перевiряється з 
використанням моделей дисконтування грошових потокiв (дохiдний метод, рiвень 3) та 
коригується, якщо значення, отриманi з використанням цього методу, є нижчими, нiж тi, якi були 
отриманi з використанням залишкової вартостi замiщення або iндексацiї балансової вартостi 
(тобто iснує економiчне старiння). 
Змiни в вищезазначених оцiнках та судженнях можуть мати суттєвий вплив на справедливу 
вартiсть основних засобiв, що, однак, неможливо кiлькiсно визначити через велику 
рiзноманiтнiсть припущень та оцiнюваних активiв. 
 
Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi. Резерв пiд знецiнення дебiторської 
заборгованостi створюється, на основi оцiнки Групою вiрогiдностi повернення заборгованостi 
конкретного клiєнта. Якщо кредитоспроможнiсть основних клiєнтiв погiршиться або фактичне 
непогашення заборгованостi буде бiльшим, нiж оцiнювалося, фактичнi результати можуть 
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Якщо Група визначає вiдсутнiсть об’єктивних ознак знецiнення для 
окремо оцiненої суми дебiторської заборгованостi (незалежно вiд її суттєвостi), вона вiдносить цю 
дебiторську заборгованiсть до групи дебiторської заборгованостi, що має схожi характеристики 
кредитного ризику, та здiйснює її колективну оцiнку на предмет знецiнення. Станом на 31 грудня 
2017 року та 31 грудня 2016 року Компанiя провела оцiнку знецiнення своєї дебiторської 
заборгованостi. 
Зобов'язання з виплат плацiвникам, повязаних iз закiнченням трудової дiяльностi, та iнших виплат. 
Керiвництво оцiнює зобов'язання з виплат працiвникам за допомогою Методу умовної одиницi, 
що прогнозується, на основi актуарних припущень, якi представляють найкращi оцiнки 
показникiв, якi будуть визначати кiнцевi витрати щодо виплат працiвникам. Оскiльки план 
керується державою, Група може не мати повного доступу до iнформацiї та, отже, припущень 
щодо того, якщо працiвник вийде на пенсiю достроково, чи буде Група потребувати фiнансування 
виплат пенсiй для колишнiх працiвникiв, залежно вiд того, чи працiвник продовжує працювати в 
небезпечних умовах, ймовiрнiсть того, що працiвники, якi переводять з державного пенсiйного 
забезпечення на пенсiйне забезпечення, що фiнансуються Групою, можуть значно вплинути на 
пенсiйне зобов'язання. Теперiшня вартiсть пенсiйних зобов'язань залежить вiд ряду факторiв, якi 
визначаються на актуарнiй основi, використовуючи ряд припущень. 
Основнi припущення, що використовуються при визначеннi собiвартостi (доходу) пенсiй, 
включають ставку дисконтування, коефiцiєнт iндексацiї та очiкуване пiдвищення заробiтної плати. 
Будь-якi змiни в цих припущеннях вплинуть на балансову вартiсть пенсiйних зобов'язань. 
Оскiльки в Українi не iснує довгострокових корпоративних облiгацiй високої кредитної якостi, 
випущених в українських гривнях, для оцiнки вiдповiдної ставки дисконтування необхiдно 
застосовувати суттєве судження. Основнi припущення та чутливiсть представленi у Примiтцi 28. 
  
5. СУТТЄВI ОБЛIКОВI ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ 
ПОЛIТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Оподаткування. Група є платником податку на прибуток та iнших податкiв. Пiд час визначення 
суми зобов’язань з податку на прибуток та iнших податкiв вимагається застосування iстотних 
суджень у силу складностi українського податкового законодавства та неоднозначного його 
тлумачення податковими органами на регiональному та загальнодержавному рiвнях. Вiдмiнностi у 
тлумаченнi законодавства та нормативних актiв можуть призвести до виникнення судових 
розглядiв i, як результат, стати причиною нарахування додаткових податкiв, штрафiв i пенi, 
причому цi суми можуть бути суттєвими. Iнформацiя про оцiнки керiвництва щодо можливого 



податкового ризику розкривається у Примiтцi 34. 
Передоплата поточного податку на прибуток. Вiдповiдно до чинного Податкового кодексу в 
Українi поточний податок на прибуток сплачується протягом року, виходячи з рiвня 
оподатковуваного прибутку, отриманого у попередньому фiнансовому роцi, та вiдкоригованого 
наприкiнцi поточного фiнансового року, коли вiдпдповiдна податкова декларацiя подається до до 
податкових органiв. У результатi цього Група має суттєвий передплату з поточного податку на 
прибуток. Керiвництво вважає, що зможе врегулювати цi передплати в найближчому 
майбутньому. 
6. ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ АБО ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТIВ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЙ 
Наступнi змiненi стандарти та iнтерпретацiї вступили в силу для рiчних перiодiв, якi починаються 
з 1 сiчня 2017 року: 
• Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї – змiни МСБО 7. Рух отриманої фiнансової 
допомоги розкрито в Примiтцi 29. 
• Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками – змiни МСБО 12. 
Поправка роз'яснює вимоги щодо визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими 
збитками, що виникли за борговими iнструментами. Суб'єктовi господарювання доведеться 
визнати вiдстрочений податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають внаслiдок 
дисконтування грошових потокiв за борговими iнструментами за ринковими процентними 
ставками, навiть якщо вiн очiкує утримувати iнструмент до погашення, i жодного податку не буде 
сплачено пiсля погашення основної суми. Економiчна вигода, яка втiлюється в вiдстроченому 
податковому активi, виникає внаслiдок здатностi власника боргового iнструменту досягти 
майбутнiх прибуткiв (незважаючи на наслiдки дисконтування) без сплати податкiв на цi прибутки. 
Вищезазначена поправка не вплинула на консолiдовану фiнансову звiтнiсть Групи.  
  
7. НОВI ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ 
Опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов’язковими для застосування у 
рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2017 року чи пiсля цiєї дати, або у пiзнiших перiодах. Група 
не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов’язкового застосування.  
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (змiнений у липнi 2014 року i вступає в 
силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi 
основнi особливостi нового стандарту: 
• Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у 
подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому 
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та 
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться 
на фiнансовий результат.  
• Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується 
для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi 
потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент 
утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою 
вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. 
Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та 
процентiв i утримуються в портфелi, який органiзацiя як утримує для отримання грошових потокiв 
вiд активiв, так i для продажу, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни 
якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що не мiстять грошових потокiв, якi 
є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою 
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi 
iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд 
фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної 
суми боргу та процентiв. 
• Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте 
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому 
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу 



утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку чи 
збитку.  
• Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi 
до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що суб’єкт господарювання буде 
зобов’язаний показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному 
ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої 
вiдносяться на фiнансовий результат.  
• МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних 
кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується 
змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi 
правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi 
очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не 
мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi 
очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання 
кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за 
весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель 
передбачає спрощенi методи для дебiторської заборгованостi за орендою та дебiторської 
заборгованостi за основною дiяльнiстю. 
7. НОВI ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
• Вимоги до облiку хеджування були змiненi для досягнення бiльшої вiдповiдностi мiж 
бухгалтерським облiком та стратегiєю управлiння ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам 
можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно 
до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у 
стандартi не розглядається облiк макрохеджування. 
Керiвництво розглянуло всi суттєвi фiнансовi iнструменти згiдно з новими моделями класифiкацiї 
та оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань пiсля первiсного визнання. Вони були перевiренi як за 
допомогою тестiв Бiзнес Моделi так i на вiдповiднiсть критерiю виключно виплат основної суми 
боргу та процентiв, i керiвництво не виявило жодного фiнансового iнструмента, який змiнить свою 
класифiкацiю у вiдповiдностi до нових вимог МСФЗ 9. 
Керiвництво перевiрило фiнансовi активи, як об’єкт iнших фундаментальних змiн, застосовуючи 
модель "очiкуваних кредитних втрат", що призведе до збiльшення витрат вiд знецiнення активiв. 
Це пов'язано з тим, що згiдно з МСФЗ 9 Група зобов'язана формувати резерви щодо активiв, що 
ранiше не включались до поганих боргiв за правилами облiкової полiтики. Зокрема це стосується 
поточної та простроченої, пiд яку не було сформовано резерв на знецiнення, торгової та iншої 
дебiторської заборгованостi. За попередньою оцiнкою, загальний вплив нових вимог щодо 
резервiв станом на 1 сiчня 2018 року складе приблизно 71 293 тисяч гривень. Керiвництво має 
намiр завершити свою оцiнку протягом 2018 року. Група застосовуватиме новi правила 
ретроспективно з 1 сiчня 2018 року як дозволено стандартом, та розрахує вплив на 
нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 р. Порiвняльнi данi за 2017 рiк не будуть 
перерахованi. 
Новий стандарт також вводить розширенi вимоги щодо розкриття iнформацiї та змiни у 
презентацiї. Очiкується, що цi змiни змiнять розкриття iнформацiї Групи про свої фiнансовi 
iнструменти в рiк прийняття нового стандарту. 
МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу 
для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить 
основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг 
замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись 
окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають 
вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд 
визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у 
зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати 
протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.  
Змiни МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 12 квiтня 2016 року i вступає у 



силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нова редакцiя 
стандарту не змiнює його базовi принципи, але роз'яснює порядок їх застосування. Змiнений 
МСФЗ 15 роз'яснює принципи визначення зобов'язання (обiцянка передати замовнику товар чи 
послугу), що пiдлягає виконанню за контрактом, визначення, виступає компанiя принципалом 
(особою, що надає товар чи послугу) або агентом (особою, вiдповiдальною за органiзацiю надання 
товару чи послуги), а також принципи визначення необхiдностi визнання доходу вiд надання 
лiцензiї на певний момент часу або протягом перiоду. Крiм цих роз'яснень, змiненим стандартом 
передбаченi два додатковi спрощення, що дозволяють компанiї зменшити витрати та складнiсть 
при першому застосуваннi нового стандарту.  
  
7. НОВI ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Керiвництво розглянуло ряд типових угод про реалiзацiю. Беручи до уваги специфiку 
господарської дiяльностi Групи, поточну структуру продажiв та розвиток бiзнесу в найближчому 
майбутньому, керiвництво не очiкує, що угоди про реалiзацiю з декiлькома зобов'язаннями до 
виконання будуть широкою практикою в господарськiй дыяльностi Групи, окрiм того, що 
зазначено нижче. Отже, керiвництво вважає, що МСФЗ 15 не принесе суттєвих змiн в правилах 
визнання виручки вiд реалiзацiї, i тому не очiкує, що новий стандарт може суттєво вплинути на 
консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Однак керiвництво Компанiї регулярно переглядає змiни в 
бiзнесi, i всi новi або незвичнi операцiї розглядаються окремо для належного визнання та 
розкриття iнформацiї у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 
Група проаналiзувала вимоги стандарту та оцiнила змiну строкiв задоволення зобов'язань до 
виконання. Група надає транспортнi послуги покупцям у рамках стандартних угод про реалiзацiю 
продукцiї. Керiвництво вважає, що вiдповiдно до МСФЗ 15 транспортнi послуги повиннi 
розглядатися, як окремi зобов'язання до виконання та повиннi визнаватися протягом перiоду 
перевезення. Хоча аналiз ще не завершено, очiкується, що ця змiна не матиме суттєвого впливу на 
суму доходiв Групи. 
З метою переходу до облiку у вiдповiдностi до МСФЗ 15 Група прийняла рiшення застосувати 
метод, використовуючи модифiкований ретроспективний пiдхiд, що означає, що кумулятивний 
вплив застосування стандарту буде визнано у складi нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 
2018 року i що порiвняльнi данi не будуть перерахованi. Керiвництво оцiнило, що можливе 
коригування залишку нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року не є суттєвим i не 
перевищить 3 мiльйони гривень. 
МСФЗ 16 "Оренда" (опублiкований у 13 сiчня 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Новий стандарт визначає принципи 
визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди 
призводять до отримання орендарем права користування активом з моменту початку дiї договору 
оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом 
певного перiоду часу. Вiдповiдно, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи 
фiнансової, як це передбачено МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди 
для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв 
оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є 
незначною; i (б) амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями 
у звiтi про фiнансовi результати. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає 
вимоги до облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати 
договори оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати 
їх у звiтностi. 
МСФЗ 16 вимагатиме, щоб Група визнавала у балансi активи, взятi в оперативну оренду, та 
пов'язанi з ними зобов'язання щодо лiзингу. Група наразi оцiнює вплив МСФЗ 16, керiвництво 
проведе бiльш детальний аналiз та розкриє вплив нового стандарту в консолiдованiй фiнансовiй 
звiтностi за рiк, що закiнчиться 31 грудня 2018 року, який буде порiвняльним перiодом протягом 
року, коли цей стандарт буде застосовано. Керiвництво має намiр застосувати спрощений 
перехiдний пiдхiд i не буде перераховувати порiвняльнi данi за рiк до застосування стандарту. 
  



7. НОВI ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Наступнi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, пiсля прийняття не матимуть 
суттєвого впливу на Групу: 
• Продаж чи внесок активiв в асоцiйовану компанiю або спiльне пiдприємство iнвестором – змiни 
МСФЗ 10 та МСБО 28 (опублiкованi 11 вересня 2014 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, 
якi починаються з дати, що буде визначена МСБО, або пiсля цiєї дати). 
• Змiни МСБО 2 - Платежi на основi акцiй (опублiкованi 20 червня 2016 року i вступають у силу 
для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 
• Застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" з МСФЗ 4 "Страховi контракти" - Змiни МСФЗ 4 
(опублiкованi 12 вересня 2016 року та вступають в силу, залежно вiд пiдходу, для рiчних перiодiв, 
якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, для органiзацiй, що прийняли рiшення 
застосовувати варiант тимчасового звiльнення, або при першому застосуваннi органiзацiєю МСФЗ 
9 для органiзацiй, що прийняли рiшення застосовувати пiдхiд накладання). 
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014-2016 рокiв (опублiкованi 8 грудня 2016 року та вступають в 
силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року пiсля цiєї дати для змiн МСФЗ 1 та 
МСБО 28). 
• КIМФЗ 22 - "Операцiї в iноземнiй валютi та авансовий платiж" (опублiкована 8 грудня 2016 року 
та вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).  
• КIМФЗ 23 Невизначеннiсть стосовно розрахунку податку на прибуток (опублiкована 7 червня 
2017 року та вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї 
дати); 
• Переведення iнвестицiйної нерухомостi в iншу категорiю - Змiни МСБО 40 (опублiкованi 8 
грудня 2016 року та вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або 
пiсля цiєї дати). 
• Цикл щорiчних полiпшень до МСФЗ 20015-2017 (вiпущенi 12 грудня 2017 року та вспупають в 
цилу для рiчних перiодiв, що починаються пiсля 1 сiчня 2019 року). 
Наразi керiвництво Компанiї оцiнює вплив цих нових та переглянутих стандартiв на її майбутню 
фiнансову звiтнiсть. 

Продовження тексту приміток 

8. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI 
Станом на 31 грудня 2017 року короткостроковi зобов'язання Групи перевищували її поточнi 
активи на 4 134 921 тисяч гривень (2016: 1 628 431 тисяч гривень). Крiм того, Група понесла 
збиток за рiк у розмiрi 2 319 874 тисяч гривень (2016: 202 544 тисяч гривень). 
Група зазнала негативного впливу економiчної кризи в Українi, яка триває в 2017 роцi. Зростання 
закупiвельних цiн на сиру нафту в 2017 роцi вплинуло на маржу, оскiльки Група не змогла 
негайно скоригувати та переглянути цiни на продаж продукцiї. Крiм того, триваюче порушення 
традицiйних каналiв постачання сирої нафти i несприятливi умови, iснуючi в нафтопереробнiй 
галузi України (що робить бiльш вигiдним для рiтейлерiв iмпорт нафтопродуктiв, а не купiвлю їх 
на мiсцевому ринку або переробку сирої нафти в Українi) вплинули на операцiйнi результати 
Групи та обсяги нафтопереробних потужностей. 
  
8. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Група продовжує купувати сиру нафту i переробляти її на своїх виробничих потужностях, що 
дозволяє Групi генерувати позитивнi грошовi потоки, якi задовольняють поточнi потреби в 
оборотному капiталi. Крiм того, Група мала змогу отримати фiнансову допомогу на поточнi 
потреби з метою управлiння своїми грошовими потоками. Керiвництво вживає заходiв для 
виявлення нових джерел постачання сирої нафти iз тим, щоб стабiлiзувати обсяги виробництва, i 
вважає, що, залишившись єдиним великим нафтопереробним заводом, який продовжує працювати 
в Українi, зможе зберегти свою частку ринку навiть за умови подальшого погiршення економiчної 
ситуацiї. Група завершує ремонт виробничого обладнання, яке, як очiкується, покращить 
використання та фактичну переробку вiд 2,5 мiльйонiв тон до 3,1 мiльйонiв тон в 2018 роцi та до 
3,6 мiльйонiв тон в 2019 роцi i надалi, таким чином, покращить результат дiяльностi Групи. Окрiм 



того, протягом подальших перiодiв керiвництво планує запровадити змiни у спосiб ведення 
операцiй Групою, у зв’язку iз чим має намiр реорганiзувати бiзнес-процеси, якi застосовуються у 
рамках Компанiї за рахунок збiльшення продуктивностi працi та оптимiзацiї бiзнес-процесiв, 
направлених на реалiзацiю стратегiї скорочення витрат. 
На дату випуску консолiдованої фiнансової звiтностi iснує вiдкрита судова справа про процедуру 
банкрутства Компанiї. У 2009 роцi один з кредиторiв Компанiї звернувся до суду для початку 
процесу банкрутства. Судовий процес перiодично зупиняється i вiдновлюється. Компанiя подала 
позов проти свого кредитора. Керiвництво Групи вважає, що вони вживають усiх заходiв для 
закриття судового процесу. 
Керiвництво провело ретельну оцiнку поточної дiяльностi i лiквiдностi з урахуванням прогнозiв 
операцiйних грошових потокiв до квiтня 2019 року. Судження щодо прогнозованих цiн на сиру 
нафту i нафтопродукти, обсяги переробки, стабiльнi канали поставок сирої нафти тих самих 
марок, результати поточних судових процесiв, розпочатих Групою i проти неї, в тому числi i про 
надання послуг зберiгання третiм особам, були використанi для пiдготовки прогнозiв руху 
грошових коштiв. Таким чином, iснує суттєва невизначенiсть, яка може викликати значнi сумнiви 
у спроможностi Групи продовжувати безперервну дiяльнiсть, i тому Група може виявитися 
нездатною реалiзувати свої активи i погашати свої зобов'язання в ходi своєї звичайної дiяльностi. 
Незважаючи на цi суттєвi невизначеностi щодо збiльшення переробних потужностей, пiдвищення 
рентабельностi, своєчасного отримання надходжень грошей вiд покупцiв i результатiв всiх 
поточних судових процесiв, керiвництво вважає доцiльним допущення, що Група продовжуватиме 
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, для цiлей пiдготовки цiєї консолiдованої фiнансової 
звiтностi. 
  
9. ДОХОДИ ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 
Доходи вiд реалiзацiї за рiк, що закiнчився 31 грудня,представленi наступним чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Реалiзацiя на українському ринку:  
Виробленi нафтопродукти 27 831 179 20 846 785 
Придбанi нафтопродукти 3 204 986 2 694 351 
Iнше 49 577 5 542 
 
31 085 742 23 546 678 
Реалiзацiя нафтопродуктiв на експорт 2 218 243 773 835 
 
Усього 33 303 985 24 320 513 
10. ВИТРАТИ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ТА ЗНОС 
Крiм представлення витрат за напрямками, для звiрки загальних витрат з витратами, якi 
вiднесеними на консолiдований звiт про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи, Група також 
представляє поданий нижче аналiз витрат на заробiтну плату та вiдповiднi податки, а також знос: 
Оплата працi та податки на заробiтну плату 
2017 рiк 2016 рiк 
Усього витрат на заробiтну плату 638 417 465 484 
Внески до фондiв соцiального страхування та iншi 
вiдповiднi внески 121 075 99 975 
 
Показано як: 
2017 рiк 2016 рiк 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (Примiтка 11) 438 369 312 245 
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 13) 269 267 203 845 
Iншi операцiйнi витрати (Примiтка 14) 37 007 41 390 
Витрати на реалiзацiю та збут (Примiтка 12) 14 849 7 979 
Знос 



2017 рiк 2016 рiк 
Знос основних засобiв 170 408 182 139 
За виключенням: власнi роботи, капiталiзованi у складi основних засобiв (1 586) (6 288) 
Показано як: 
2017 рiк 2016 рiк 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї - (Примiтка 11) 150 900 142 809 
Адмiнiстративнi витрати (Примiтка 13) 7 790 14 911 
Витрати на реалiзацiю та збут (Примiтка 12) 7 742 10 390 
Iншi операцiйнi витрати (Примiтка 14) 2 390 7 741 
11. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за рiк, що закiнчився 31 грудня, представлена таким чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Вартiсть придбаної нафти 28 704 443 18 563 648 
Вартiсть придбаних нафтопродуктiв 2 912 866 2 581 932 
Послуги iз теплової та iншої енергiї 1 336 287 1 133 487 
Витрати на персонал 438 369 312 245 
Знецiнення основних засобiв (Примiтка 22) 152 948 - 
Знос (Примiтка 10) 150 900 142 809 
Ремонт та технiчне обслуговування 80 628 60 895 
Формування резервiв та списання запасiв (Примiтка 13) 54 129 74 359 
Iнше 116 693 255 770 
 
Усього 33 947 263 23 125 145 
12. ВИТРАТИ НА РЕАЛIЗАЦIЮ ТА ЗБУТ 
Витрати на реалiзацiю та збут за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi наступним чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Маркетинговi витрати 489 101 373 475 
Транспортнi витрати 317 080 254 921 
Витрати на оренду 76 888 75 003 
Витрати на персонал 14 849 7 979 
Знос та амортизацiя (Примiтка 10) 7 742 10 390 
Комiсiйнi 5 819 177 039 
Iнше 3 488 6 758 
 
Усього 914,967 905 565 
 
Маркетинговi витрати представленi переважно рекламою на телебаченнi.  
Група здiйснювала доставку готової продукцiї клiєнтам та несла витрати на перевезення готової 
продукцiї до мiсця призначення, вказаного в укладених з клiєнтами договорами реалiзацiї. 
У 2015 - 2017 роках Група уклала з рядом компанiй роздрiбної торгiвлi комiсiйнi договори щодо 
реалiзацiї нафтопродуктiв через їхню мережу бензозаправних станцiй за фiксовану винагороду за 
одиницю проданої продукцiї. Загальна сума доходу вiд реалiзацiї, отриманого Групою за такими 
комiсiйними договорами в 2017 роцi, становила 447 827 тисяч гривень (2016: 1 839 482 тисячi 
гривень) та вiдповiдна комiссiйна винагорода була включена до витрат на реалiзацiю та збут як 
показано у таблицi вище. 
  
13. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 
Адмiнiстративнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чиномi: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Витрати на персонал 269 267 203 845 



Транспортнi витрати та вiдрядження 47 437 34 925 
Витрати на професiйнi послуги 22 547 12 720 
Комiсiї банкiв 10 224 6 811 
Знос та амортизацiя (Примiтка 10) 7 790 14 911 
Загальногосподарськi витрати та канцтовари 4 833 6 275 
Витрати на охорону 4 093 7 852 
Iнше 40 348 36 355 
 
Усього 406 539 323 694 
14. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ  
Iншi операцiйнi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Резерв пiд зобов'язання 190 235 95 924 
Податки, крiм податку на прибуток, та збори 80 833 19 514 
Витрати на персонал 37 007 41 390 
Витрати на теплова та iншу енергiю 24 531 20 341 
Нарахування / (сторнування) вiд списання ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню 15 424 (54 346) 
Змiна резерву безнадiйної заборгованостi (Примiтка 26) 10 233 333 762 
Транспортнi витрати 2 723 15 793 
Знос (Примiтка 10) 2 390 7 741 
Знецiнення основних засобiв (Примiтка 22) - 34 369 
Витрати на утримання виробничих потужностей,  
що не використовуються - 29 350  
Ремонт та технiчне обслуговування - 2 130 
Iнше 17 867 35 616 
 
Усього 381 243 581 584  
У 2015 роцi Група визнала збиток вiд списання ПДВ, що пiдлягає вiдшкодуванню, за операцiями 
по купiвлi нафти та отримання послуг постачання теплової та iншої енергiї, за якими вiд 
постачальникiв не було отриманi податковi накладнi. У 2016 роцi частина цього збитку в сумi 54 
346 тисяч гривень була сторнована внаслiдок отримання податкових накладних. 
  
15. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ 
Iншi операцiйнi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Безповоротня фiнансова допомога 261 700 - 
Дохiд вiд торгiвлi iншими товарами для перепродажу 28 392 12 797  
Дохiд вiд орендних послуг 5 877 12 849 
Прибуток за пенсiйним зобов’язанням iз встановленими виплатами внаслiдок змiн законодавства - 
4 206  
Iншi доходи 27 593 41 828  
 
Усього 323 562 71 680  
 
16. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ 
Фiнансовi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Ефект дисконтування фiнансової допомоги (Примiтка 29) 407 911 898 025 
Збиток вiд дострокового погашення довгострокової кредиторської заборгованостi (Примiтка 29) 
278 211 - 



Процентнi витрати за пенсiйними зобов’язаннями iз визначеними виплатами (Примiтка 28) 39 161 
34 288 
Збиток вiд початкового визнання наданої фiнансової допомоги (Примiтка 26) 22 486 11 189 
Ефект дисконтування довгострокової кредиторської заборгованостi (Примiтка 29) 6 861 27 443 
Проценти за банкiвськими позиками - 60 679 
 
Усього 754 630 1 031 624 
17. ФIНАНСОВI ДОХОДИ 
Фiнансовi доходи за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чиномi: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Прибуток вiд первiсного визнання фiнансової допомоги (Примiтка 29) 379 070 1 032 542 
Ефект дисконтування дебiторської заборгованостi за векселями (Примiтка 21) 85 771 189 298 
Ефект дисконтування фiнансової допомоги наданої 17 133 - 
Прибуток вiд первiсного визнання довгострокової кредиторської заборгованостi (Примiтка 29) - 
312 515 
Процентнi доходи - 4 856 
Iнше - 2 652 
 
Усього 481 974 1 541 863 
  
18. IНШI ВИТРАТИ 
Iншi витрати за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Нараховання судових витрат, штрафiв та пенi 27 078 23 446 
Виплати працiвникам 23 956 21 163 
Благочиннi внески та утримання активiв соцiальної iнфраструктури 18 971 14 092 
Iнше 596 7 280 
 
Усього 70 601 65 981 
19. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 
Податок на прибуток складається з наступних компонентiв:  
2017 рiк 2016 рiк 
 
Поточний податок 7 30 
Вiдстрочений податок (91 337) (9 552) 
 
Усього кредиту з податку на прибуток (91 330) (9 522) 
 
Податок на прибуток Групи, розрахований окремо для кожної компанiї у складi Групи вiдповiдно 
до податкового законодавства України, вiдрiзняється вiд теоретичної суми, отриманої шляхом 
помноження суми прибутку до оподаткування, вiдображеного у складi прибутку або збитку, на 
вiдповiдну ставку оподаткування. Звiрку мiж очiкуваними та фактичними податковими витратами 
подано нижче: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Збиток до оподаткування (2 411 204) (212 067) 
 
Витрати з податку на прибуток, розрахованi за ставкою 18% (434 017) (38 172) 
 
Податковий вплив:  
Витрати, якi не вiдносяться на валовi витрати при визначеннi бази оподаткування 55 103 5 455 



Змiни невизнаного вiдстроченого податкового активу, що вказаний у декларацiї з податку на 
прибуток (15,776)303 167 - 
Змiни невизнаного вiдстроченого податкового активу, що не вказаний у декларацiї з податку на 
прибуток (15 583) - 
Коригування податкових збиткiв, накопичених до 2013 року, через подання коригування 
податкової декларацiї - 23 195 
 
Вигоди з податку на прибуток (91 330) (9 522) 
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення 
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового 
звiтування та їхньою податковою базою. Податковий вплив змiн цих тимчасових рiзниць був 
розрахований, на основi оцiнки керiвництвом строкiв кредитування або вiднесення цих рiзниць на 
витрати у податковiй декларацiї Групи за ставкою 18%, яка, як очiкується, дiятиме у майбутнiх 
перiодах. З 1 сiчня 2015 року набули чинностi змiни до порядку обчислення податку на прибуток 
пiдприємств, згiдно з якими основою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський 
прибуток, а не окремий розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат.  
19. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Станом на 31 грудня 2017 року перенесенi податковi збитки Групи становили 2 175 653 тисячi 
гривень (на 31 грудня 2016 року - 491 393 тисячi гривень). Строк використання накопичених 
податкових збиткiв законодавством не обмежений.  
31 грудня 2016 р.  
Кредитовано/ 
(нараховано)  
у звiтi про фiнансовi результати Кредитовано/ 
(нараховано)  
у звiтi про iншi сукупнi доходи 31 грудня 2017 р. 
 
Податковий вплив тимчасових рiзниць  
Перенесенi податковi збитки 88 451 (88 451) - - 
Пенсiйнi зобов'язання iз визначеними виплатами 3 911 29 687 25 719 59 317 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 32 172 70 344 - 102 516 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 17 688 56 753 - 74 441 
Основнi засоби (податковi амортизацiя та знецiнення) 45 270 23,004 - 68 267 
 
Вiдстрочений податковий актив 187 492 91 337 25 719 304 548 
 
Основнi засоби (переоцiнка) - - (669,027) (669,027) 
Вiдстрочене податкове зобов’язання - - (669,027) (669,027) 
Чистий визнаний вiдстрочений актив / зобов’язання 187,492 91,337 (643,308) (364,479) 
 
 
31 грудня 2015 р.  
Кредитовано/ 
(нараховано)  
у звiтi про фiнансовi результати 31 грудня 2016 р. 
 
Податковий вплив тимчасових рiзниць  
Перенесенi податковi збитки 127 551 (39 100) 88 451 
Пенсiйнi зобов'язання iз визначеними виплатами - 3 911 3 911 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть - 32 172 32 172 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 10 779 6 909 17 688 
Основнi засоби 39 610 5 660 45 270 
 



Вiдстрочений податковий актив 177 940 9 552 187 492 
 
Податковi збитки та поточнi податковi активи рiзних компанiй Групи не можуть зараховуватися за 
рахунок поточних податкових зобов’язань та оподатковуваних прибуткiв iнших компанiй Групи, i 
тому, податки можуть нараховуватися навiть за наявностi консолiдованого податкового збитку. 
Таким чином, взаємозалiк вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань проводиться лише тодi, 
коли вони вiдносяться до однiєї юридичної особи-платника податку. 
 
  
20. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Кошти на банкiвських рахунках до запитання 95 412 125 319  
Грошовi кошти у дорозi 17 608 56 150  
Строковi депозити з початковим термiном повернення не бiльше трьох мiсяцiв 1 256 318 
 
Усього 114 276 181 787  
Нижче наведений аналiз коштiв на банкiвських рахунках, грошових коштiв у дорозi та строкових 
депозитiв за кредитною якiстю установи, в якiй розмiщено кошти: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
Кошти на банкiв-ських рахунках до запитання Гро-шовi кошти у дорозi Строковi депозити з 
початковим термiном  
повернення не бiльше трьох мiсяцiв Кошти на банкiвських рахунках до запитання Грошовi кошти 
у дорозi Строковi депозити з початковим термiном повернення не бiльше трьох мiсяцiв 
 
Рейтинг за оцiнкою Moody’s:  
 
- Рейтинг Caa2 - - - 125 237 56 150 - 
- Рейтинг Caa3 93 261 17 604 1 256 4 - 318 
- Без рейтингу 2 151 4 - 78 - - 
 
 
Усього 95 412 17 608 1 256 125 319 56 150 318 
Кошти на банкiвських рахунках та строковi депозити не простроченi та не знецiненi. 
Нижче подана iнформацiя про операцiйнi та фiнансовi операцiї, що не потребували використання 
грошових коштiв та їх еквiвалентiв, якi були виключенi з консолiдованого звiту про рух грошових 
коштiв: 
31 грудня  
2017 р. 31 грудня  
2016 р. 
 
Операцiйна дiяльнiсть у негрошовiй формi  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (20 133 061) (12 921 275) 
Передплата постачальникам та iншi поточнi активи (244 111) - 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 17 968 559 9 061 581 
 
Фiнансова дiяльнiсть у негрошовiй формi  
Банкiвськi позики - 404 505 
Фiнансова допомога отримана 2 408 613 3 455 189 
Вищенаведенi операцiї, що не потребували використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв, 
представляють баланси, що були взаємозарахованi протягом року. 
  
21. ВЕКСЕЛI ОТРИМАНI 



Нижче наведена iнформацiя про векселi до отримання: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Довгостроковi - 159 580 
Короткостроковi 186 376 464 236 
 
Усього 186 376 623 816 
Протягом 2015 фiнансового року торгова дебiторська заборгованiсть Групи вiд однiєї компанiї у 
сумi 1 399 854 тисячi гривень була конвертована у векселi отриманi з iншим графiком погашення, 
але не пiзнiше 15 серпня 2018 року. Група облiковує отриманi векселi за амортизованою вартiстю 
з використанням ефективної процентної ставки 23% на дату визнання. Ефект дисконтування у 
сумi 85 771 тисяч гривень (у 2016 роцi - 189 298 тисяч гривень) вiдображено у складi фiнансових 
доходiв (Примiтка 17).   
 
22. ОСНОВНI ЗАСОБИ 
Рух за статтями основних засобiв був наступним: 
Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби та автомобiлi Iншi основнi засоби 
Незавер-шене капiтальне будiвництво Усього 
Первiсна вартiсть  
 
На 1 сiчня 2016 р. 1 091 033 1 538 898 23 557 223 358 517 971 3 394 817 
 
Надходження 857 2 002 77 2 392 476 861 482 189  
Перемiщення мiж групами основних засобiв 66 044 105 172 7 378 39 364 (217 958) -  
Внутрiшнi перемiщення 66 383 (28 223) 3 587 (13 550) (495) 27 702  
Вибуття (7 266) (9 244) (74) (1 119) (11 138) (28 841) 
 
На 31 грудня 2016 р. 1 217 051 1 608 605 34 525 250 445 765 241 3 875 867  
 
Надходження 3 730 1 527 - 230 316 752 322 239  
Перемiщення мiж групами основних засобiв 16 685 132 796 1 630 21 937 (173 048) - 
Збiльшення вартостi в результатi переоцiнки 2 410 828 1 305 989 - - - 3 716 817 
Зменшення вартостi в результатi переоцiнки (66 309) (127 685) - - - (193 994) 
Згортання з накопиченою амортизацiєю в результатi переоцiнки (654 844) (789 564) - - - (1 444 408) 
Внутрiшнi перемiщення (9 057) (57 377) 12 764 53 670 - - 
Вибуття (1 016) (14 833) (9) - - (15 858) 
 
На 31 грудня 2017 р. 2 917 068 2 059 458 48 910 326 282 908 945 6 260 663 
 
Накопичена амортизацiя/ накопиченi збитки вiд зменшення корисностi  
 
На 1 сiчня 2016 р. 581 877 866 387 12 059 165 485 - 1 625 808 
 
Амортизацiйнi вiдрахування 68 180 87 599 2 179 16 608 - 174 566  
Зменшення корисностi - - - - 34 369 34 369  
Внутрiшнi перемiщення 28 336 20 835 3 951 (25 420) - 27 702  
Накопичений знос, вилучений при вибуттi (5 857) (8 612) (89) (178) - (14 736) 
 
На 31 грудня 2016 р. 672 536 966 209 18 100 156 495 34 369 1 847 709  
 
Амортизацiйнi вiдрахування 48 814 44 704 12 595 60 365 - 166 478  
Вибуття (296) (3 031) - - - (3 327) 
Знецiнення / (сторнування знецiнення) - (41 046) - - - (41 046) 



Згортання з балансовою вартiстю в результатi переоцiнки (654 844) (789 564) - - - (1 444 408) 
 
На 31 грудня 2017 р. 66 210 179 337 30 695 214 795 34 369 525 406 
 
Чиста балансова вартiсть  
 
На 31 грудня 2017 р. 2 850 858 1 880 121 18 215 111 487 874 576 5 735 257 
 
На 31 грудня 2016 р. 544 515 642 396 16 425 93 950 730 872 2 028 158  
Чиста балансова вартiсть станом на 31 грудня 2017 року в разi, якщо б активи не були переоцiненi 
506 339 701 817 18 215 111 487 874 576 2 212 434 
 
22. ОСНОВНI ЗАСОБИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Станом на 31 грудня 2016 року керiвництво визнало збиток вiд знецiнення у сумi 34 369 тисяч 
гривень (Примiтка 14) стосовно статей незавершеного капiтального будiвництва, якi, як 
очiкувалось, не будуть використовуватися. У 2017 роцi знецiнення на загальну суму 41 046 тисяч 
гривень, визнане у 2015 роцi вiдносно деякого обладнання, було вiдновлено, оскiльки це 
обладнання було повернуто до експлуатацiї. 
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року основнi засоби не було надано у якостi 
застави. 
Станом на 31 грудня 2017 року Група залучила незалежних оцiнювачiв для визначення 
справедливої вартостi своїх будiвель, споруд, машин та обладнання. Бiльшiсть об’єктiв у цих 
категорiях є спецiалiзованими за своїм характером i рiдко реалiзуються на вiдкритих ринках в 
Українi, iнакше нiж частина бiзнесу. Ринок подiбних основних засобiв не активний в Українi та не 
пропонує достатньої кiлькiстi продажiв порiвнянних активiв, що дозволило б використовувати 
ринковий пiдхiд для визначення справедливої вартостi. Отже, справедлива вартiсть основних 
засобiв в першу чергу визначалась з використанням залишкової вартостi вiдшкодування. Цей 
метод розглядає вартiсть вiдтворення або замiщення основних засобiв, скоригованих на фiзичне, 
функцiональне або економiчне знецiнення та устарiвання. 
Залишкова вартiсть замiщення була оцiнена на основi внутрiшнiх джерел та аналiзу українських та 
мiжнародних ринкiв аналогiчного обладнання. Зокрема, залишкова вартiсть замiщення базувалась 
на фактичних фiзичних характеристиках активiв (об'єм, довжина тощо), помножених на вартiсть 
замiщення (на пiдставi iндексiв цiн), потiм вона була скоривана на залишковий строк корисного 
використання та фiзичне знецiнення. Рiзнi ринковi данi були зiбранi з вiдкритих джеред 
iнформацiї, каталогiв, статистичних даних тощо, а також за допомогою експертiв галузi та 
постачальникiв. 
Група визначила справедливу вартiсть своїх основних засобiв за допомогою поєднання оцiнки 
незалежних оцiнювачiв та внутрiшнiх оцiнок, використовуючи модель дисконтованих грошових 
потокiв. На пiдставi оцiнки не було визнано економiчного знецiнення. 
Основнi припущення, що використовувались при оцiнцi та визначеннi економiчного знецiнення. 
Значення ключових припущень вiдоб оцiнку керiвницт майб тенд у бiзнесi та базуються як на 
зовнiшнiх, так i на внутрiшнiх джерелах. 
Компанiя оцiнила фiзичний знос кожного об'єкта як вiдношення строку його використання до 
загального очiкуваного строку корисного використання. 
Дисконтна ставка 20,8% вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей з урахуванням часу 
та ризикiв, характерних для галузi та Групи. Дисконтна ставка була визначена за допомогою 
Моделi оцiнки капiтальних активiв, яка базується на спостережуваних вхiдних параметрах, даних 
незалежних фiнансових аналiтикiв та даних, специфiчних для Групи. 
Прогнознi базовi цiни на нафту (прогноз цiни на сировину Свiтового банку) становитимуть 56 
доларiв США за барель в 2018 роцi, 59 доларiв за барель в 2019 роцi та збiльшаться на рiвнi 2% 
рiчних до 62 доларiв за барель у 2022 роцi. Прогнознi цiни на нафту розраховуються як iсторичнi 
цiни на 2017 рiк з урахуванням зростання цiн на нафту та змiни курсу гривнi до долара США. 
У вiдповiдностi до прогнозiв було використано курс 28,5 грн. за 1 дол. США в 2018 роцi зi 



збiльшенням до 32,5 грн. за 1 дол. США у 2022 роцi. 
22. ОСНОВНI ЗАСОБИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Очiкується, що обсяг переробки нафти збiльшиться з 2,5 млн. тон у а 2017 роцi до 3,1 млн. тон у 
2018 роцi та буде збiльшуватись до 3,6 млн. тон в 2019 роцi i надалi. Коефiцiєнт випуску готової 
продукцiї - спiввiдношення обсягу нафтопродуктiв до обсягу очищеної сирої нафти оцiнюється на 
рiвнi 91,3% в 2018 роцi та очiкується, що вiн буде стабiльним протягом наступних 5 рокiв (2017 
рiк: 84,5%, очiкується збiльшення через збiльшення частини переробки iмпортованої сирої нафти з 
меншою часткою сiрки). 
Змiни в вищезазначених оцiнках та судженнях можуть мати суттєвий вплив на справедливу 
вартiсть основних засобiв, що, однак, неможливо кiлькiсно визначити через велику 
рiзноманiтнiсть припущень, тому керiвництво оцiнює найбiльш суттєвi. 
Методика оцiнки Вхiднi данi Дiапазрн значень (середнi) 
 
- Будинки та споруди, машини та обладнання Метод залишкової вартостi замiщення Ставка 
фiзичного зносу 2-95% 
 
За оцiнками керiвництва балансова вартiсть основних засобiв буде на 917 076 тисяч гривень нижче 
/ 1 042 462 тисяч гривень вище, якщо ставка фiзичного зносу стане на 10% нижчою або бiльшою 
станом на 31 грудня 2017 року. 
Ключовi припущення є найкращою оцiнкою керiвництва майбутнiх тенденцiй у господарськiй 
дiяльностi. Керiвництво вважає, що використанi припущення вiдображають очiкування учасникiв 
ринку. 
23. ЗАПАСИ 
Iнформацiя про запаси представлена таким чином: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Готова продукцiя 1 740 721 2 063 077 
Незавершене виробництво 1 359 703 970 680 
Сировина, запаснi частини та iншi матерiали 619 272 619 098 
Сира нафта 129 039 322 933 
Нафтопродукти для перепродажу 65 841 507 891 
Iншi товари для перепродажу 1 313 16 137 
 
Усього 3 915 889 4 499 816 
 
Жоднi запаси не було передано в заставу як на 31 грудня 2017 року, так i на 31 грудня 2016 року. 
Списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацi в сумi 54 129 тисяч гривень (2016 рiк: 14 555 
тисяч гривень) Група включила у витрати,вiднесенi на собiвартiсть продукцiї (Примiтка 11). 
  
24. ПЕРЕДОПЛАТИ ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ 
Нижче наведена iнформацiя про передоплати постачальникам: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
 
Сира нафта 257 266 741 596 
Виробничi запаси 56 507 177 366 
Послуги 21 562 67 895  
Витрати майбутнiх перiодiв 895 16 536  
Iншi товари для перепродажу - 868 111 
Iнше 42 429 122 814 
 
 
Усього 378 659 1 994 318 



 
25. ПОДАТКИ ДО ВIДШКОДУВАННЯ ТА ПЕРЕДОПЛАТИ ЗА ПОДАТКАМИ 
Податки до вiдшкодування та передоплати за податки представленi наступним чином: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Передоплата з акцизного збору 65 739 96 146 
Передоплата з податку на прибуток 67 322 69 396 
Податок на додану вартiсть до вiдшкодування 17 15 351 
 
 
Усього 133 078 180 893  
 
26. ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 
Нижче наведений аналiз торгової та iншої дебiторської заборгованостi: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Торгова дебiторська заборгованiсть 3 878 807 5 074 607  
Фiнансова допомога надана 207 272 - 
Iнша дебiторська заборгованiсть 19 586 658 433  
 
За вирахуванням: резерву пiд зменшення корисностi (379 484) (369 749) 
 
Усього 3 726 181 5 363 291  
Середнiй строк вiдстрочки платежу при реалiзацiї продукцiї покупцям Групи на становить вiд 10 
до 180 днiв. Група не створює резерву пiд торгову дебiторську заборгованiсть, строк якої вже 
настав, але регулярно переглядає її з урахуванням фактiв та обставин станом на кожну звiтну дату.  
У 2016-2017 роках Група здiйснювала торгiвлю iншими товарами для перепродажу. Станом на 31 
грудня 2017 року дебiторська заборгованiсть вiд цих сторiн за цими операцiями була включена до 
складу торгової дебiторської у сумi 19 586 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року - 652 662 тисяч 
гривень) 
Фiнансова допомога надана в сумi 207 272 тисяч гривень являє собою безвiдсоткову поворотню 
фiнансову допомогу, надану в липнi 2017 року строком на 1 рiк. Фiнансова допомога була визнана 
за справедливою вартiстю на момент визнання на пiдставi договiрного строку погашення, а 
вiдповiднi збитки у розмiрi 22 486 тисяч гривень були визнанi у складi фiнансових витрат 
(Примiтка 10). 
26. ТОРГОВА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Аналiз торгової та iншої дебiторської заборгованостi за кредитною якiстю наведений нижче: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть:  
- Нових клiєнтiв 807 391 2 993 528 
- Клiєнтiв, з якими Група працює бiльше одного року 2 054 673 1 243 456 
 
Усього не простроченої та не знецiненої заборгованостi 2 862 064 4 236 984 
Прострочена, але не знецiнена заборгованость:  
- До 3 мiсяцiв 273 743 508 422 
- 4-6 мiсяцiв 2 329 355 237 
- 7-12 мiсяцiв 5 79 
- Бiльше 1 року - 11 
 
Усього простроченої, але не знецiненої заборгованостi 276 071 863 749 
 
Усього iндивiдуально знецiненої заборгованостi 967 523 632 307 



 
Мiнус резерв пiд знецiнення (379 484) (369 749) 
 
Усього 3 726 181 5 363 291 
Група вважає, що кiлькiсть рокiв спiвпрацi з кожним клiєнтом вiдображає позитивну кредитну 
якiсть дебiторської заборгованостi 
До складу торгової та iншої дебiторської заборгованостi Групи включенi суми заборгованостi, якi 
є простроченими станом на звiтну дату, але якi, на думку керiвництва Групи, будуть вiдшкодованi. 
Групi не було надано жодного забезпечення цiєї заборгованостi. У подальшому, пiсля 31 грудня 
2017 року прострочена, але не знецiнена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть у сумi 218 416 
тисяч гривень була сплачена (2016 рiк: 172 525 тисяч гривень сплачено i 656 275 тисяч гривень 
зараховано у рахунок погашення торгової та iншої кредиторської заборгованостi), а iндивiдуально 
знецiнена торгова та iнша дебiторська заборгованiсть в сумi 441 685 тисяч гривень була сплачена 
(2016 рiк: 70 523 тисяч гривень). 
Не прострочена та не знецiнена дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть українських 
клiєнтiв, якi не мають кредитного рейтингу та передбачений договором строк оплати ще не настав 
станом на 31 грудня 2017 року, або заборгованiсть, умови якої були переглянутi. 
Нижче наведено рух у сумi резерву пiд знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Залишок на початок року 369 749 458 182 
 
Нарахування резерву за рiк (Примiтка 14) 10 233 333 762  
Суми, списанi як безнадiйнi (498) (422 195) 
 
 
Залишок на кiнець року 379 484 369 749  
  
27. АКЦIОНЕРНИЙ КАПIТАЛ 
Нижче наведено iнформацiю про акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 
2016 року: 
 
Країна реєстрацiї Кiлькiсть акцiй Частка володiння  
Простi акцiї:  
 
Iншi акцiонери Iншi 843 533 210 56,95%  
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" Україна 637 743 210 43,05%  
 
 
Усього простих акцiй 1 481 276 420 100,00%  
 
Усього 1 481 276 420 100,00%  
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року акцiонерний капiтал Компанiї складався з 1 
481 276 420 затверджених до випуску та випущених простих акцiй номiнальною вартiстю 0,5 
гривнi за акцiю. Усi акцiї мають рiвнi права голосу та право на отримання дивiдендiв. Балансова 
вартiсть акцiонерного капiталу мiстить коригування на iнфляцiю у сумi 590 544 тисячi гривень, що 
вiдображає вплив гiперiнфляцiї, що iснувала в Українi з дати внесення акцiонерного капiталу i до 
1 сiчня 2001 року. 
Згiдно з українським законодавством сума дивiдендiв обмежується сумами чистого прибутку за 
звiтний рiк або будь-якими iншими резервами, якi пiдлягають розподiлу та не перевищують суму 
нерозподiленого прибутку, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi Компанiї. Протягом 2017 та 2016 
рокiв Компанiя не оголошувала про виплату дивiдендiв. 
28. ПЕНСIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ IЗ ВИЗНАЧЕНИМИ ВИПЛАТАМИ 



Пенсiйнi плани iз визначеними внесками – Працiвники Групи отримують пенсiї вiд держави згiдно 
iз пенсiйним законодавством України. Внески до Державного пенсiйного фонду вiдображаються у 
консолiдованому звiтi про прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи за методом нарахування.  
 
Пенсiйнi плани iз визначеними виплатами - Група має юридичне зобов’язання сплачувати 
Державному пенсiйному фонду України компенсацiю за додатковi пенсiї, виплачуванi певним 
колишнiм та iснуючим працiвникам Групи. За цим планом працiвники Групи, що мають певний 
стаж роботи у шкiдливих для здоров’я умовах та вiдповiдне право дострокового виходу на пенсiї, 
отримують право на додатковi виплати, якi фiнансуються Групою та виплачуються через 
Державний пенсiйний фонд України. Цi зобов’язання вiдповiдають визначенню пенсiйного плану 
iз визначеними виплатами.  
  
28. ПЕНСIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ IЗ ВИЗНАЧЕНИМИ ВИПЛАТАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Змiни у теперiшнiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами представленi 
наступним чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Залишок на початок року 223 816 206 292 
 
Вартiсть поточних послуг 12 135 8 898  
Процентнi витрати (Примiтка 16) 39 161 34 289  
Збиток вiд секвестру зобов’язань (3 585) - 
Дохiд вiд змiни витрат за послуги минулих перiодiв (59 432) -  
Переоцiнка зобов'язань за планом iз визначеними виплатами 142 886 (4 206) 
Пенсiї виплаченi (25 542) (21 457) 
 
 
Залишок на кiнець року 329 439 223 816  
Суми, визнанi у консолiдованому звiтi про прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи стосовно 
цих пенсiйних планiв iз визначеними виплатами, представленi таким чином: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Вартiсть поточних послуг 12 135 8 898  
Процентнi витрати 39 161 34 289  
Дохiд вiд змiни витрат за послуги минулих перiодiв (59 432) - 
Збиток вiд секвестру зобов’язань (3 585) - 
 
 
Усього (11 721) 43 187  
Згiдно з додатком № 2148-19 вiд 03 жовтня 2017 р. До Закону України "Про обов'язкове державне 
пенсiйне страхування" запроваджено поступове пiдвищення мiнiмального дострокового 
пенсiйного вiку для працiвникiв, якi працюють у шкiдливих умовах. Також змiнилася методологiя 
розрахунку коефiцiєнта страхового перiоду та процедура визначення доходу для пенсiйних 
обчислень. Це спричинило переоцiнку пенсiйних зобовязань у розмiрi 142 886 тисяч гривень та 
переоцiнку доходу вiд змiни витрат за послуги минулих перiодiв в сумi 59 432 тисяч гривень в 
2017 роцi. 
У 2015 роцi вiдбулися певнi змiни в українському пенсiйному законодавствi. Постанова Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2016 року № 461, яка набрала чинностi в серпнi 2016 року, 
зменшила кiлькiсть осiб, якi мають право на пiльгове пенсiйне забезпечення. Цi змiни призвели до 
переоцiнки зобов'язань за планом зi встановленими виплатами, i Група визнала прибуток у розмiрi 
4 206 тисяч гривень, включивши його до iншого операцiйного доходу у 2016 роцi. 
Основнi припущення, використанi для цiлей актуарної оцiнки, були переоцiненi станом на кожну 
звiтну дату та представленi нижче. Ставка дисконту була оцiнена на базi 15 рокiв до погашення. 



31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Ставка дисконту 14% 18% 
Очiкуване пiдвищення заробiтної плати 10% 10% 
Коефiцiєнт плинностi персоналу 5% 3% 
  

Продовження тексту приміток 

29. ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 
Нижче навпедено аналiз торгової та iншої кредиторської заборгованостi: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Торгова кредиторська заборгованiсть 6 839 334 6 182 562 
Фiнансова допомога отримана 2 128 449 5 966 868 
Кредиторська заборгованiсть перед працiвниками 74 110 114 853 
Iнше 539 173 796 310 
 
 
Усього 9 581 066 13 060 593 
Протягом 2017 року середнiй строк кредитування, що надавався Групi її постачальникам, становив 
35 – 180 днiв (у 2016 роцi – 35 - 60 днiв). Проценти на прострочену заборгованiсть не 
нараховувалися. 
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року фiнансова допомога являє собою суми, 
отриманi Групою вiд третiх сторiн строком вiд 60 до 365 днiв, в той час як Група оцiнює 
справедливу вартiсть фiнансової допомоги з використанням очiкуваного термiну погашення на 
основi фактичного перiоду погашення подiбної фiнансової допомоги. Якщо фiнансова допомога не 
погашається протягом очiкуваного перiоду, визнається новий фiнансовий iнструмент зi строком 
погашення у вiдповiдностi до контракту. Фiнансова допомога є незабезпеченою та безпроцентною. 
Сума фiнансової допомоги, отриманої в 2017 роцi, початково була визнана за справедливою 
вартiстю з використанням умовної ставки 15% в середньому з визнанням вiдповiдного прибутку 
вiд початкового визнання у сумi 379 070 тисяч гривень у складi фiнансових доходiв (Примiтка 17) 
i подальшої амортизацiї дисконту у сумi 407 911 тисяч гривень у складi фiнансових витрат 
(Примiтка 16).  
Рух отриманої фiнансової допомоги представлений нижче: 
31 December 2017 31 December 2016 
Залишок на початок перiоду 5 966 868 3 182 595 
 
Грошовi кошти отриманi 4 972 355 20 245 881 
Грошовi кошти сплаченi (6 431 002) (12,975,58913 873 208)  
Залiк проти торгової та iншої дебiторської заборгованостi (2 293 860) (3 455 189) 
Залiк проти авансiв виданих (114 753) - 
Визнання прибутку вiд початкового визнання (379 070) (1 032 542) 
Амортизацiя дисконту 407 911 898 025 
Iнше - 1 306 
 
Залишок на кiнець перiоду 2 128 449 5 966 868 
У 2017-2016 роках Група здiйснювала торгiвлю iншими товарами для перепродажу. Станом на 31 
грудня 2017 року заборгованiсть перед третiми сторонами за цими операцiями була включена до 
складу торгової кредиторської заборгованостi у сумi 710 870 тисяч гривень (на 31 грудня 2016 
року - 890 188 тисяч гривень).  
  
29. ТОРГОВА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Станом на 31 грудня 2016 року Група мала довгострокову кредиторську заборгованiсть за 



номiнальною вартiстю 515 612 тисяч гривень зi строком погашення у 2026 роцi. У 2016 роцi 
безпроцентна кредиторська заборгованiсть початково була визнана за справедливою вартiстю з 
використанням умовної ставки 20% з визнанням вiдповiдного прибутку вiд початкового визнання 
у сумi 312 515 тисяч гривень у складi фiнансових доходiв (Примiтка 17) та подальшої амортизацiї 
дисконту у сумi 27 443 тисячi гривень у складi фiнансових витрат (Примiтка 16). У 2017 роцi 
кредиторська заборгованiсть у сумi 253 867 тисяч гривень була погашена в результатi пiдписання 
договору вiдступлення прави вимоги з третьою стороною. Збиток вiд дострокового погашення в 
сумi 278 211 тисяч гривень та амортизацiя дисконту в сумi 6 861 тисяч гривень визнанi у складi 
фiнансових витрат (Примiтка 16) у 2017 роцi. 
30. АВАНСИ, ОТРИМАНI ВIД КЛIЄНТIВ 
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв представленi таким чином: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Iншi товари для перепродажу 1 183 155 155 478  
Нафтопродукти 274 380 233 413  
Сира нафта 84 766 84 766  
Iнше 18 984 23 719 
 
 
Усього 1 561 285 497 376 
31. РЕЗЕРВИ ПIД ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Рух резервiв пiд зобов’язання був наступним: 
Резерви пiд зобов’язання на користь клiєнтiв Iншi резерви Всього 
 
Станом на 1 сiчня 2016 року 109 085 - 109 085  
Змiни в оцiнках 95 924 - 95 924 
Станом на 31 грудня 2016 року  
205 009 - 205 009  
Змiни в оцiнках 60 922 - 60 922  
Нарахування протягом року - 156 391 156 391 
 
Станом на 31 грудня 2017 року 265 931 156 391 422 322  
 
32. ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ ДО СПЛАТИ 
Податки та збори до сплати представленi таким чином: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Акцизний збiр 937 576 528 355 
Податок на додану вартiсть 46 911 - 
Iнше 40 220 21 439 
 
 
Усього 1 024 707 549 794 
33. ПОВ’ЯЗАНI ОСОБИ 
Особи вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з 
них має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення 
iншої особи. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними особами до уваги 
береться сутнiсть цих вiдносин, а не лише юридична форма.  
 
Група проводила iстотнi операцiї з пов’язаними особами, включаючи придбання сирої нафти та 
продаж нафтопродуктiв. Цi операцiї можуть здiйснюватися на умовах i в сумах, якi є 
недоступними для непов’язаних осiб. Умови ведення господарської дiяльностi iз пов’язаними 
особами визначаються окремо за кожним договором або операцiєю. Група не проводить операцiй з 



безпосередньою материнською компанiєю або iншими значними акцiонерами. Операцiї з 
пов'язаними особами представленi переважно операцiями з компанiями пiд спiльним контролем. 
Протягом року, що закiнчився 31 грудня, Група здiйснила наступнi операцiї з пов'язаними 
особами: 
2017 рiк 2016 рiк 
 
Реалiзацiя вироблених нафтопродуктiв 303 274 1 583 307 
Реалiзацiя нафтопродуктiв, придбаних для перепродажу - 265 244 
Закупiвлi нафти та нафтопродуктiв 1 112 878 1 523 275 
Залишки за операцiями з пов'язаними особами представленi таким чином: 
31 грудня 
2017 р. 31 грудня 
2016 р. 
 
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 14 492 13 398  
Передоплати постачальникам 4 336 2 953  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 54 992 55 827 
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв 102 534 141 589 
Забезпечення зобов'язань перед клiєнтами 246 529 189 655 
 
Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу – Компенсацiя провiдному управлiнському 
персоналу Групи у кiлькостi 12 осiб за 2017 рiк становила 30 522 тисяч гривень (за 2016 рiк - 23 
103 тисяч гривень). 
Законодавство – В Українi вiдбувається вдосконалення нацiональних стандартiв стосовно 
нафтопродуктiв. Державний комiтет України з питань технiчного регулювання та споживчої 
полiтики затвердив поправки до стандартiв якостi бензину та дизельного пального, якi спочатку 
планувалося запровадити, починаючи з 1 сiчня 2011 року, щодо вмiсту у бензинi рiзних 
компонентiв, таких як сiрка, бензол, ароматичнi вуглеводнi тощо. Введення у дiю цих поправок у 
подальшому було вiдкладене до 1 сiчня 2012 року, а потiм перенесене на 2017 рiк. Основною 
метою цих змiн є пiдвищення якостi бензину та дизельного пального i приведення їх у 
вiдповiднiсть до європейських стандартiв.  
У 2016 роцi Група розпочала виробництво бензину та дизельного пального, що вiдповiдає вимогам 
європейських стандартiв (Євро 5). Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року 
керiвництво переконане, що якiсть пального, яке виробляється Групою, вiдповiдає європейським 
стандартам. 
Оподаткування - Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-
рiзному й часто змiнюється. Суперечливi положення тлумачяться по-рiзному. Керiвництво вважає, 
що його тлумачення є доречним та обґрунтованим та вiдповiдно нараховує податки на прибуток та 
iншi податки, проте не iснує жодних гарантiй, що податковi органи його не оскаржать. 
  
34. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму тлумаченнi 
законодавства та проведеннi податкових перевiрок. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями 
податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових надходжень у вiдповiдь на 
зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та частоти податкових 
перевiрок. Зокрема, iснує можливiсть, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, 
можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi iстотнi додатковi суми податкiв, 
штрафiв та пенi.  
Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi збiльшується ризик 
перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або якi здiйсненi за участю 
контрагентiв, що не дотримуються вимог податкового законодавства. Податковi органи можуть 
перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх 
закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв. 



Українське законодавство з трансфертного цiноутворення у бiльшостi аспектiв вiдповiдає 
мiжнародним принципам трансфертного цiноутворення, розробленим Органiзацiєю Економiчного 
Спiвробiтництва та Розвитку (ОЕСР), з деякими особливостями. Законодавство дозволяє 
податковим органам застосовувати коригування щодо трансфертного цiноутворення та 
нараховувати додатковi податковi зобов’язання щодо контрольованих операцiй (операцiй iз 
пов’язаними сторонами та деяких операцiй iз непов’язаними сторонами), якщо цiна операцiї не є 
визначеною на загальних умовах та не є обґрунтованою вiдповiдними документами. Порiг для 
звiтування за контрольованими операцiями встановлений на рiвнi 10 мiльйонiв гривень (без 
урахування ПДВ, для всiх операцiй з одним контрагентом накопичувальним пiдсумком за рiк) 
(2016 рiк: 5 мiльйонiв гривень), за умови, що сукупний рiчний дохiд платника податкiв перевищує 
150 мiльйонiв гривень (без урахування ПДВ) (2016 рiк: 50 мiльйонiв гривень).  
Згiдно з останнiми змiнами у податковому законодавствi, Група повинна подавати звiт з даними 
щодо контрольованих операцiй до 1 жовтня року, наступного за звiтним. Група також повинна 
протягом одного мiсяця подати на запит податкових органiв документацiю з трансфертного 
цiноутворення з обґрунтуванням цiн контрольованих операцiй за запитом податкових органiв на 
протязi одного мiсяця.  
Керiвництво вважає, що цiнова полiтика Групи ґрунтується на загальних умовах, оскiльки воно 
запровадило процедури внутрiшнього контролю для забезпечення вiдповiдностi вимогам 
законодавства щодо трансфертного цiноутворення.  
Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення в Українi ще 
не встановлена, вплив оскаржень з боку вiдповiдних органiв щодо трансфертного цiноутворення 
Групи не може бути надiйно оцiнений. Однак вiн може виявитись суттєвим для фiнансового стану 
та/або операцiй Групи в цiлому.  
Група виступає в якостi вiдповiдача у кiлькох судових процесах з податковими органами. У 
випадках, коли ризик вибуття фiнансових ресурсiв, пов’язаних з такими факторами 
невизначеностi, вважається вiрогiдним i його суму можна достовiрно визначити, Група 
вiдобразила цi умовнi зобов’язання як нарахування резерву на судовi витрати.  
  
34. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
У 2017 та 2016 роках Група проводила операцiї, податкове законодавство України обмежує 
вiднесення яких на валовi витрати для цiлей податку на прибуток, якщо не виконаний ряд умов. 
Група вважає, що вона має всi документи в наявностi i вони є достатнiми для обгрунтування 
вiдненсення таких витрат на валовi витрати, але враховуючи нечiтке форулювання податкового 
законодавства, обґрунтованiсть вiднесення частини таких витрат на валовi витрати може бути 
оскаржена податковими органами. 
Юридичнi питання - У ходi звичайної господарської дiяльностi, Група виступає стороною в рiзних 
судових процесах та спорах. У випадках коли ризик вибуття фiнансових ресурсiв, пов’язаних з 
такими судовими розглядами та претензiями, вважається вiрогiдним i його суму можна достовiрно 
визначити, Група вiдобразила цi умовнi зобов’язання як нарахування резерву на судовi витрати. У 
випадках коли керiвництво Групи оцiнює ризик вибуття фiнансових ресурсiв як можливий, або 
його суму не можна достовiрно визначити, Група не створює резерву на покриття таких умовних 
зобов’язань.  
23 березня 2017 року Антимонопольний комiтет України (АМКУ) прийняв рiшення проти 
Компанiї та нарахував штраф у розмiрi 1 003 мiльйонiв гривень. АМКУ звинувачує Компанiю та 
декiлька iнших компанiй нафтогазової галузi у порушеннi антимонопольного законодавства 
шляхом координацiї дiй пiд час декiлькох аукцiонiв, присвячених реалiзацiї нафти та газу. 
Компанiя оскаржила рiшення АМКУ у судi i в липнi 2017 року першою iнстанцiєю було прийнять 
рiшення на користь корпанiї. Резерв не створювався, оскiльки керiвництво Групи вважає, що 
вiрогiднiсть iстотного збитку є незначною. 
Умовнi зобов’язання, пов’язанi з питаннями охорони навколишнього середовища – Група 
протягом багатьох рокiв працює у нафтопереробнiй галузi України. Звичайна дiяльнiсть Групи 
завдає шкоди навколишньому середовищу. Група перiодично оцiнює свої зобов’язання у 
вiдповiдностi до законодавства про охорону навколишнього середовища i регулярно сплачує 



збори за його забруднення. За оцiнками керiвництва, станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 
2016 року Група не мала жодних непогашених зборiв та вiдповiдних штрафiв, пов’язаних з 
питаннями охорони навколишнього середовища. 
Застосування екологiчного законодавства в Українi продовжує розвиватися, i ставлення 
державних органiв постiйно переглядається. Потенцiйнi зобов’язання, якi можуть виникнути у 
результатi посилення контролю над виконанням iснуючих законiв, цивiльних позовiв або змiн у 
законодавствi, неможливо оцiнити. 
Контрактнi зобов’язання за капiтальними витратами – Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 
2016 року Група не мала зобов’язань за договорами про капiтальнi витрати на придбання основних 
засобiв та послуг. 
Операцiйна оренда: Група як орендар – Група орендує резервуари для зберiгання нафтопродуктiв, 
транспортнi засоби та офiснi примiщення. Вiдповiднi договори оренди були укладенi, у 
середньому, на строк вiд одного до п’яти рокiв.  
Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдкличними договорами операцiйної оренди 
представленi таким чином: 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
До 1 року 30 174 43 201 
2-5 рокiв - 26 035 
 
Усього 30 174 69 236 
34. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Соцiальнi зобов’язання – Група бере участь в обов’язкових та добровiльних соцiальних програмах. 
Соцiальнi активи, а також регiональнi соцiальнi програми приносять користь суспiльству загалом 
i, звичайно, не обмежуються працiвниками Групи. Керiвництво планує продовжувати 
фiнансування цих соцiальних програм у найближчому майбутньому. 
35. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ 
У цiй Примiтцi подано iнформацiю про способи визначення Групою справедливої вартостi 
фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань. 
Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за 
зобов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, незалежно вiд того, 
чи пiдлягає ця цiна безпосередньому спостереженню або оцiнцi iз використанням iншої методики 
оцiнки. Пiд час оцiнки справедливої вартостi активу або зобов’язання Група бере до уваги 
характеристики вiдповiдного активу або зобов’язання так, якби учасники ринку враховували цi 
характеристики пiд час визначення цiни активу або зобов’язання на дату оцiнки. Справедлива 
вартiсть для цiлей оцiнки та/або розкриття у цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi визначається 
на такiй основi.  
Окрiм того, для цiлей консолiдованої фiнансової звiтностi оцiнки справедливої вартостi 
розподiляються за категорiями на Рiвнi 1, 2 або 3 у залежностi вiд того, наскiльки вхiднi данi, 
використанi для оцiнок справедливої вартостi, пiддаються спостереженню, i важливостi таких 
вхiдних даних для оцiнки справедливої вартостi у цiлому, якi можна викласти таким чином:  
• Вхiднi данi Рiвня 1 являють собою цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках на 
iдентичнi активи або зобов’язання, до яких пiдприємство може мати доступ на дату оцiнки; 
• Вхiднi данi Рiвня 2 являють собою вхiднi данi (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), 
якi можна спостерiгати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано; та 
• Вхiднi данi Рiвня 3 – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому доступi. 
Оцiночна справедлива вартiсть дорiвнює балансовiй вартостi грошових коштiв та їх еквiвалентiв, 
торгової та iншої дебiторської заборгованостi, торгової та iншої кредиторської заборгованостi та 
банкiвських позик, оскiльки цi фiнансовi iнструменти є короткостроковими.  
  
36. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
Управлiння ризиком капiталу – Група управляє своїм капiталом для забезпечення гарантiї того, що 
вона зможе продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно забезпечуючи 



максимальний прибуток акцiонерам через оптимiзацiю балансу боргового та власного капiталу. 
Керiвництво Групи регулярно переглядає структуру капiталу.  
За результатами таких переглядiв Група вживає заходiв для збалансування загальної структури 
капiталу шляхом випуску нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi. 
Капiтал Групи складається з власного капiталу (який складається iз акцiонерного капiталу, 
iнформацiя про який розкривається у Примiтцi 27, емiсiйного доходу, резервiв та накопичених 
збиткiв).  
Основнi категорiї фiнансових iнструментiв – Основнi фiнансовi активи та зобов’язання Групи 
представленi таким чином:  
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
 
Фiнансовi активи  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 3 726 181 5 363 291 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 114 276 181 787 
Векселi отриманi 186 401 623 816 
 
Усього фiнансових активiв 4 026 858 6 168 894 
 
Фiнансовi зобов’язання  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 9 606 863 13 156 770 
 
 
Усього фiнансових зобов’язань 9 606 863 13 156 770 
Головними ризиками, що пов’язанi з фiнансовими iнструментами Групи, є валютний ризик, 
кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 
Валютний ризик – Валютний ризик являє собою ризик того, що фiнансовi результати Групи 
зазнають несприятливого впливу вiд змiни курсiв обмiну валют, що має вплив на Групу. Торгова 
дебiторська та кредиторська заборгованiсть, деномiнована в iноземнiй валютi, наражає Групу на 
валютний ризик. Група не використовує похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння 
валютним ризиком. 
  
36. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Балансова вартiсть монетарних активiв та зобов'язань Групи, деномiнованих в iноземнiй валютi, 
станом на звiтну дату представлена наступним чином: 
Долари США Євро 
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 
Активи  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 878 574 609 812 - 164 167 
Грошовi кошти та їх еквiваленти - 74 896 - - 
 
Усього активiв 878 574 684 708 - 164 167 
 
Зобов’язання  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 469 393 152 480 63 342 20 930 
 
Усього зобов’язань 469 393 152 480 63 342 20 930 
 
Усього чистих активiв/(зобов'язань) 409 181 532 228 (63 342) 143 237 
У таблицi далi показана чутливiсть Групи до послаблення гривнi на 20% по вiдношенню до долара 
США та євро станом на 31 грудня 2017 року та на 20% станом на 31 грудня 2016 року. Цей аналiз 
чутливостi включає лише непогашенi монетарнi статтi в iноземних валютах, i коригує їх 
перерахування на кiнець перiоду з урахуванням 20% змiни в курсах обмiну валют станом на 31 
грудня 2017 року та на 20% на 31 грудня 2016 року. Суми у таблицi показують збиток у результатi 



послаблення української гривнi на вiдповiдну дату вiдносно вiдповiдної валюти.  
Долар США - вплив Євро - вплив 
2017 рiк 2016 рiк 2017 рiк 2016 рiк 
 
Прибуток/(Збиток) 81 836 106 446 (12 668) 28 647 
Кредитний ризик – Кредитний ризик являє собою ризик того, що клiєнт може не оплатити або не 
виконати свої зобов’язання перед Групою у строк, у результатi чого Група може зазнати 
фiнансових збиткiв. 
Перед прийняттям будь-якого нового клiєнта Група використовує внутрiшню кредитну систему 
для оцiнки кредитної якостi окремо для кожного потенцiйного клiєнта.  
Концентрацiя кредитного ризику - У Групи iснує концентрацiя кредитного ризику. Станом на 31 
грудня 2017 року у Групи було 5 контрагентiв (у 2016 роцi - 5 контрагентiв) з загальною сукупною 
заборгованiстю 2 085 602 тисяч гривень (у 2016 роцi - 3 799 939 тисяч гривень), або 57% вiд 
загальної суми торгової дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi (у 2015 
роцi - 66%).  
Максимальна сума, що наражається на кредитний ризик, дорiвнює балансовiй вартостi 
дебiторської заборгованостi.   
36. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Концентрацiя доходiв за клiєнтами 
Нижче наведенi доходи вiд реалiзацiї Групи вiд 5 найбiльших клiєнтiв 
2017 рiк 2016 рiк 
Клiєнт A 7 672 411 5 421 822 
Клiєнт Б 2 641 769 2 148 337 
Клiєнт В 1 623 025 1 790 017 
Клiєнт Г 1 302 939 1 253 006 
Клiєнт Ґ 1 368 775 1 488 746 
Усього 14 608 919 12 101 928 
Ризик лiквiдностi – Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Група не зможе погасити свої 
зобов’язання при настаннi строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Групи ретельним чином 
контролюється та управляється. Група використовує процес детального бюджетування та 
прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть достатнiх ресурсiв для виконання 
своїх платiжних зобов’язань. 
Iнформацiя за строками погашення фiнансових активiв та зобов’язань Групи станом на 31 грудня 
2017 року на основi найбiльш ранньої дати, на яку Група може бути змушена здiйснити оплату, та 
на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв представлена таким чином: 
До 3 мiсяцiв 3 мiсяцi -  
1 рiк Бiльше 1 року 31 грудня  
2017 року 
Усього 
 
АКТИВИ  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 3 001 734 1 075 832 42 537 4 120 103  
Векселi отриманi - 186 376 - 186 376  
Грошовi кошти та їх еквiваленти 114 253 - - 114 253  
 
Усього активiв 3 115 987 1 262 208 42 537 4 420 732 
До 3 мiсяцiв 3 мiсяцi - 
1 рiк Бiльше 1 року 31 грудня  
2017 року 
Усього 
 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 4 722 906 4 876 593 7 364 9 606 863 



Усього зобов’язань 4 722 906 4 876 593 7 364 9 606 863 
 
Чиста позицiя (1 606 919) (3 614 385) 35 173 (5 186 131) 
  
36. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (ПРОДОВЖЕННЯ) 
Iнформацiя за строками погашення фiнансових активiв та зобов’язань Групи станом на 31 грудня 
2016 року на основi недисконтованих потокiв грошових коштiв представлена таким чином: 
До 3 мiсяцiв 3 мiсяцi -  
1 рiк Бiльше 1 року  
31 грудня 2016 року 
Усього 
 
АКТИВИ  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 4 899 042 430 103 34 146 5 363 291 
Векселi отриманi - 523 182 218 792 741 974 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 181 787 - - 181 787 
 
Усього активiв 5 080 829 953 285 252 938 6 287 052 
До 3 мiсяцiв 3 мiсяцi - 
1 рiк Бiльше 1 року 31 грудня 2016 року 
Усього 
 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
Довгострокова кредиторська заборгованнiсть - - (496 102) (496 102) 
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (6 922 643) (6 157 586) (27) (13 080 256) 
Усього зобов’язань (6 922 643) (6 157 586) (496 129) (13 576 358) 
 
Чиста позицiя (1 841 814) (5 204 301) (243 191) (7 289 306) 
37. ЗАТВЕРДЖЕННЯ КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску паном Плакасовим О. М., 
Першим заступником Голови Правлiння, та панi Земляною I. А., В.о. Головного бухгалтера,  
30 квiтня 2018 року. 
38. ПОДIЇЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 
25 сiчня 2018 року Група пiдписала мирову угоду з ПАТ «Укртранснафта», згiдно з якою ПАТ 
«Укртранснафта» визнала 519 019 тисячi гривень компенсацiї, яку Група отримає за послуги 
зберiгання. Група визнала доходи та вiдповiдну дебiторську заборгованiсть у сiчнi 2018 року. 
У березнi-квiтнi 2018 року Група переглянула умови погашення фiнансової допомоги, що 
пiдлягала сплатi вцей перiод, у розмiрi 729 206 мiльйонiв гривень, що призвело до вiдстрочки 
погашення з березня-квiтня 2018 року до грудня 2018 року та сiчня 2019 року. 
ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
ДОДАТКОВА ФОРМА  
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 
(у тисячах гривень) 
АКТИВ Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 
1 2 3 4 
I. Необоротнi активи  
Нематерiальнi активи 1000 1 474 4 424  
Первiсна вартiсть 1001 23 461 26 183  
Накопичена амортизацiя 1002 (21 987) (21 759)  
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 781 481 930 651  
Основнi засоби 1010 1 288 775 4 860 681  
Первiсна вартiсть (1) 1011 3 105 862 5 382 069  



Накопичений знос (2) 1012 (1 817 087) (521 388)  
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї  
Облiкованi за методом участi в капiталi 1030 -  
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 159 580 25 
Вiдстроченi податковi активи 1045 187 492 - 
Iншi необоротнi активи 701 33 
Усього за Роздiлом I 1095 2 419 503 5 795 814  
II. Оборотнi активи  
Запаси 1100 4 461 816 3 972 102  
Виробничi запаси 1101 944 521 809 396  
Незавершене виробництво 1102 966 538 1 359 703  
Готова продукцiя 1103 2 063 077 1 738 645  
Товари 1104 487 680 64 358  
Короткостроковi векселi до отримання 1120 464 236 186 376  
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 5 363 291 3 520 456  
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  
за виданими авансами 1130 1 887 372 378 659  
з державним бюджетом 1135 85 929 76 865  
у тому числi з податку на прибуток 1136 70 561 67 323  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 239 910 205 725  
Грошi кошти та їх еквiваленти 1165 181 787 114 276  
Усього за роздiлом II 1195 12 684 341 8 454 459  
Усього активи 1300 15 103 844 14 250 273  
ПАСИВ Код рядка На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 
1 2 3 4 
I. Власний капiтал  
Акцiонерний капiтал 1400 740 638 740 638  
Капiтал у дооцiнках (3) 1405 590 544 3 638 334  
Додатковий капiтал 1410 5 032 889 5 032 889  
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 (6 007 845) (8 444 886)  
Усього за Роздiлом I 1495 356 226 966 975  
II. Довгостроковi зобов’язання  
Вiдстроченi податковi зобов’язання 1500 - 364 479  
Пенсiйнi зобов’язання 1505 223 816 329 439  
Iншi довгостроковi зобов’язання 1515 211 030 - 
Усього за роздiлом II 1595 434 846 693 918  
III. Поточнi зобов’язання  
Короткостроковi кредити банкiв 1600 -  
Заборгованiсть за векселями 1605 - - 
Поточна кредиторська заборгованiсть за: - 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 19 510 - 
товари, роботи, послуги 1615 6 183 102 6 839 665  
розрахунками з бюджетом 1620 549 794 1 024 707  
у тому числi з податку на прибуток 1621 10 - 
розрахунками зi страхування 1625 5 839 7 881  
розрахунками з працiвниками 1630 17 611 31 311  
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 497 376 1 561 285  
Iншi забезпечення (поточнi) 1660 92 746 191 421  
Iншi поточнi зобов’язання 1690 6 946 794 2 933 110  
Усього за роздiлом III 1695 14 312 772 12 589 380  
УСЬОГО ПАСИВ 1900 15 103 844 14 250 273 
(1) Рядок 1011 вiдображає первiсну або переоцiнену вартiсть основних засобiв; 
(2) Рядок 1012 вiдображає накопичений знос та знецiнення; 



(3) Рядок 1405 Капiтал у дооцiнках вiдображає вплив гiперiнфляцiї, що iснувала в Українi з дати 
внесення акцiонерного капiталу i до 1 сiчня 2001 року та прибуток вiд переоцiнки основних 
засобiв. 
ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
ДОДАТКОВА ФОРМА 
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ЗБИТОК 
ЗА 2016 ФIНАНСОВИЙ РIК 
(у тисячах гривень) 
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод 
1 2 3 4 
I. Прибуток/(збиток)  
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 33 303 985 23 839 575 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (33 947 638) (22 569 848) 
Валовий: 
Прибуток 2090 1 269 727 
Збиток 2095 (643 653) - 
Iншi операцiйнi доходи 2120 330 809 90 657 
Адмiнiстративнi витрати 2130 (406 539) (323 694) 
Витрати на збут 2150 (914 967) (905 565) 
Iншi операцiйнi витрати 2180 (433 611) (729 164) 
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 
Прибуток 2190 - 
Збиток 2195 (2 067 961) (598 039) 
Дохiд вiд iнвестицiй в капiтал 2200 - - 
Iншi фiнансовi доходи 2220 481 974 1 541 863 
Iншi доходи 2240 14 62 
Фiнансовi витрати 2250 (754 630) (1 031 624) 
Збитки вiд iнвестицiй в капiтал 2255 - - 
Iншi витрати 2270 (70 601) (124 328) 
Фiнансовi результати вiд звичайної дiяльностi до оподаткування: 
Прибуток 2290  
Збиток 2295 (2 411 204) (212 066) 
Кредит з податку на прибуток 2300 (91 330) 9 522 
Чистий: 
Прибуток 2350  
Збиток 2355 (2 319 874) (202 544) 
II. СУКУПНИЙ ДОХIД 
Стаття Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод 
1 2 3 4 
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 3 716 817 - 
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - - 
Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - - 
Iнший сукупний дохiд 2445 (142 886) 4 206 
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 2 904 904 4 206 
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 (643 308)  
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (1) 2460 2 930 623 4 206 
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 610 749 (198 338) 
(1) Компоненти iншого сукупного доходу включають категорiї, що в майбутньому не будуть 
рекласифiкованi у звiт про фiнансовi результати. 
(4) Рядок 2445 показує переоцiнку пенсiйних зобов'язань – збиток у сумi 142 886 тис. грн. (2016 
рiк - прибуток у сумi 4 206 тис. грн). 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ 



Стаття Код рядка За звiтний перiод За попереднiй перiод 
1 2 3 4 
Матерiали 2500 29 970 077 20 274 108 
Витрати на персонал 2505 659 416 514 303 
Внески до фондiв соцiального страхування 2510 137 738 110 460 
Знос та амортизацiя 2515 174 792 171 366 
Iншi операцiйнi витрати 2520 1 321 266 1 628 460 
Усього 2550 32 263 289 22 698 697 
ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
ДОДАТКОВА ФОРМА 
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 
ЗА 2016 ФIНАНСОВИЙ РIК 
(у тисячах гривень) 
Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 
1 2 3 4 
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  
Надходження вiд:  
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 36 982 898 22 006 841 
Повернення податкiв i зборiв 3005 - 3 719 
в тому числi ПДВ 3006 - 3 669 
Цiльового фiнансування 3010 9 019 7 449 
Повернення авансiв 3020 476 993 404 797 
Процентiв на кошти на поточних рахунках у банкiвських установах 3025 4 377 1 310 
Штрафних санкцiй вiд позичальникiв (штрафiв, пенi) 3035 133 2 049 
Операцiйної оренди 3040 3 230 5 186 
Iншi надходження 3095 806 467 1 448 230 
Витрачання на оплату:  
Товарiв (робiт, послуг) 3100 (22 370 963) (20 756 308) 
Персонал 3105 (505 052) (442 184) 
Внески до фондiв соцiального страхування 3110 (139 770) (118 079) 
Податки та збори 3115 (12 273 656) (7 678 046) 
Зобов'язань з податку на прибуток 3116 (118) (6) 
Зобов'язань з податку на додану вартiсть 3117 (3 075 467) (1 770 886) 
Iнших податкiв та зборiв 3118 (9 198 071) (5 907 154) 
Повернення авансiв 3140 (282 702) (2 730) 
Цiльових внескiв 3145 (41 732) (24 038) 
Iншi платежi 3190 (825 856) (281 106) 
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 1 843 386 (5 422 910) 
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi  
Надходження вiд реалiзацiї:  
майнових комплексiв 3205 13 107 
Надходження вiд отриманих:  
вiдсоткiв 3215 264 5 522 
Отримання позик 3230 81 205 5 843 
Витрачання на придбання:  
необоротних активiв 3260 (327 009) (499 884) 
Надання кредитiв 3275 (208 200) (95 843) 
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (453 727) (584 255) 
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi  
Надходження вiд:  
Отримання позик 3305 4 976 932 20 245 881 
Витрачання на:  
Погашення позик 3350 (6 435 579) (14 091 095) 



Сплату вiдсоткiв 3360 - (61 850) 
Платежi з фiнансового лiзингу 3365 - - 
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (1 458 647) 6 092 936 
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 (68 988) 85 771 
Залишок коштiв на початок року 3405 181 787 95 559 
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 1 477 457 
Залишок коштiв на кiнець року 3415 114 276 181 787 
ПАТ “УКРТАТНАФТА”  
ДОДАТКОВА ФОРМА 
КОНСОЛIДОВАНИЙ ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 
ЗА 2016 ФIНАНСОВИЙ РIК 
(у тисячах гривень) 
Стаття Код рядка Акцiонер-ний капiтал Капiтал у дооцiнках Додат-ковий капiтал Резер-вний 
капiтал Нерозподiлений прибуток Неопла-чений капiтал Вилуче-ний капiтал Усього  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 740 638 590 544 5 032 889 - (6 007 845) - - 356 226  
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 - - - - (2 319 874) - - (2 319 874)  
Iнший сукупний збиток за звiтний перiод 4110 - 3 047 790 - - (117 167) - - 2 930 623  
Переоцiнка основних засобiв 4111 - 3 047 790 - - - - - 3 047 790  
Iнший сукупний дохiд 4116 - - - - (117 167) - - (117 167)  
Розподiл прибутку:  
Виплати власникам (дивiденди) 4200 - - - -  
Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу 4205 - - - - - - - - 
Спрямування прибутку до резервного капiталу 4210 - - - - - - - - 
Внески учасникiв: - - - - - - - - 
Внески до капiталу 4240  
Погашення заборгованостi з капiталу 4245  
Вилучення капiталу: - - - - - - - - 
Викуп акцiй (часток) 4260  
Перепродаж викуплених акцiй (часток) 4265 - - - - - - - - 
Анулювання викуплених акцiй (часток) 4270 - - - - - - - - 
Вилучення частки в капiталi 4275 - - - - - - - - 
Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - - 
Разом змiн у капiталi 4295 - 3 047 790 - - (2 437 041) - - 610 749  
Залишок на кiнець року 4300 740 638 3 638 334 5 032 889 - (8 444 886) - - 966 975  
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