
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, 

та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії.  

Голова Правлiння       Овчаренко Павло Володимирович 

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

М.П. 
25.07.2016 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2016 року  

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 

39609, м. Кременчук, вул. Свiштовська, 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 квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

25.07.2016 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

www.ukrtatnafta.com в мережі 

Інтернет 

25.07.2016 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. 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 емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

10. Інформація про заміну управителя 
 

11. Інформація про керуючого іпотекою 
 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних 

активів  



16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

18. 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) 
 

19. Примітки: 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається в зв'язку з тим, що даної 

посади на пiдприємствi не передбачено. 

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

про конвертацiю цiнних паперiв, iпотечне покриття, тощо, не надається в зв'язку з вiдсутнiстю 

випуску iнших цiнних паперiв крiм акцiй (простих iменних). 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв та Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається в зв'язку з тим, що за звiтний перiод 

зазначенi рiшення не приймались. 

Квартальна фiнансова звiтнiсть за нацiональними стандартами не подається, в зв'язку з тим, що 

пiдприємством складається фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку. 

До складу звiту не включено звiт про стан об'єкту нерухомостi в зв'язку з вiдсутнiстю випуску 

цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва.  

  



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 належать 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) 4475 

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 
1. Загальнi збори акцiонерiв 2. Наглядова рада  

3. Правлiння 4. Ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у національній валюті 
ПАТ КБ "ПриватБанк" 

2) МФО банку 305299 

3) поточний рахунок 26000050015703 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 
ПАТ КБ "ПриватБанк" 

5) МФО банку 305299 

6) поточний рахунок 26008057000207 
 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

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(рi

шення №99 
05.11.2015 

Державна служба 

України з 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 

промислової полiтики 

України 

22.02.2016 



Опис 
Згiдно з п. 6 ст. 21 Закону України "Про лiцензування видiв 

господарської дiяльностi" лiцензiя є чинною, продовжує дiяти. 

На право провадження дiяльностi з 

використання джерел iонiзуючого 

випромiнювання 

Лiцензiя 

ОВ 

№070199 

02.07.2010 

Схiдна державна 

iнспекцiя з ядерної та 

радiацiйної безпеки 

державного комiтету 

ядерного регулювання 

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 
01.12.2015 

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 
01.12.2015 

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 

захисту та систем опалення, оцiнка 

протипожежного стану об'єктiв 

Лiцензiя 

АВ № 

593496 

13.04.2012 

Державна iнспекцiя 

техногенної безпеки 

України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Проектування, монтаж, технiчне 

обслуговування засобiв протипожежного 

захисту та систем опалення, оцiнка 

протипожежного стану об'єктiв 

Лiцензiя 

АВ № 

518988 

02.07.2010 

Державний департамент 

пожежної безпеки МНС 

України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 

вантажiв автомобiльним транспортом 

вiдповiдно до видiв робiт, визначених Законом 

України "Про автомобiльний транспорт" 

Лiцензiя 

АВ № 

545337 

21.07.2010 

Мiнiстерство 

транспорту та зв'язку 

України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 

Надання послуг фiксованого мiсцевого 

телефонного зв'язку з ємнiстю мережi до 10000 

номерiв з правом технiчного обслуговування та 

експлуатацiї телекомунiкацiйних мережi 

надання в користування каналiв електрозв'язку 

на територiї м. Кременчук та Кременчуцьк 

Лiцензiя 

АВ № 

299846 

16.07.2015 

Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

зв’язку 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 

АГ № 

527829 

23.12.2014 
Мiнiстерство освiти i 

науки України 
25.12.2019 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Митна брокерська дiяльнiсть Лiцензiя 21.10.2014 Державна фiскальна Необмежена 



АЕ № 

523439 

служба України 

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 

Лiцензiя 

АЕ 

№002188 

17.11.2015 

Державна фiскальна 

служба України . 

Головне управлiння 

ДФС у Полтавськiй 

областi 

14.12.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 

Лiц-я 

1616046401

432 

17.05.2016 

Державна фiскальна 

служба України . 

Головне управлiння 

ДФС у Полтавськiй 

областi 

30.06.2017 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї. 

На виконання : випробувань, експертне 

обстеження, технiчне дiагностування, технiчний 

огляд машин, механiзмiв, устатковання 

пiдвищеної небезпеки  

Доз.№53.15

.30 
30.01.2015 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України 

29.01.2020 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На продовження виконання роботи пiдвищенної 

небезпеки. Ремонт обладнання, призначеного 

для застосування у вибухонебезпечному 

середовищi (вибухозахiщення обладнання, а 

саме: вибухозахищенi електродвигуни, 

вибухозахищенi вентилятори) 

Доз.№195.1

1.53-23.20 
02.06.2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi 

та гiрничого нагляду 

01.06.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На виконання роботи пiдвищеної небезпеки: 

проведення випробувань (електрообладнання i 

апаратiв електроустановок напругою до 150 кВ, 

включно). 

Доз.№376.1

1.53-23.20 
20.10.2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi 

та гiрничого нагляду 

19.10.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На виконання роботи пiдвищенної небезпеки: 

ремонт устаткування пiдвищенної небезпеки(за 

встановленним перелiком) та їх елементiв 

Доз.№314.1

1.53-23.20 
05.09.2011 

Державний комiтет 

України з промислової 

безпеки, охорони працi 

та гiрничого нагляду 

04.09.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На провадження виконання роботи пiдвищенної 

небезпеки: По ремонту та налагодженню, 

технiчному обслуговуванню(приладiв та 

пристроїв безпеки) машин, механiзмiв,  

Доз.№561.1

2.53-23.20 
18.12.2012 

Державна служба 

гiрничного нагляду та 

промислової безпеки 

18.12.2017 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На виконання робiт пiдвищенної небезпеки та 

експлуатування машин, механiзмiв, 

устаткування пiдвищенної небезпеки. 

Доз.№422.1

2.53-23.20 
09.10.2012 

Державна служба 

гiрничного нагляду та 

промислової безпеки 

України 

09.10.2017 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

Виконувати виробництво, переробку, розподiл Дозвiл № 12.09.2013 Державна служба 11.09.2018 



та застосування шквдливих небезпечних 

речовин 2 i 3 класу небезпеки та продуктiв 

роздiлення повiтря 

955.13.30 гiрничного нагляду та 

промислової безпеки 

України 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На розмiщення вiдходiв у 2014-2016 роках (без 

лiмiту не дiйсний) 

Дозвiл № 

24069  
31.12.2013 

Полтавська обласна 

Державна Адмiнiстрацiя 
30.12.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами ПАТ 

"Укртатнафта" 

Доз.№5310

436100-100 
17.12.2014 

Мiнiстерство екологiї та 

природних ресурсiв 

України 

17.12.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

цифрового транкiнгового радiозв`язку 

сухопутної рухомої служби 

Доз№БС40

0-53-

0036979 

13.10.2011 
Український державний 

центр радiочастот 
19.09.2016 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

На експлуатацiю радiоелектронного засобу 

аналогового ультракороткохвильового 

радiотелефонного зв`язку сухопутної рухомої 

служби 

Доз№БС40

0-53-

0098318 

14.01.2013 
Український державний 

центр радiочастот 
11.12.2017 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

Надання Публiчним акцiонерним товариством 

"Укртатнафта" телекомунiкацiйних послуг  

Дозвiл НР 

№008212 
18.09.2015 

Нацiональна комiсiя що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi 

зв'язку та iнформацiї 

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 

(крiм первинного та позачергового у разi 

закiнчення граничного строку експлуатацiї, 

виникнення аварiї) вантажопiдiймальних кранiв 

i машин 

Дозвiл 

№172.14.30  
12.02.2014 

Державна служба 

гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 

України 

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 викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повiтря стацiонарними джерелами (оздоровчий 

комплекс ПАТ "Укртатнафта) 

Дозвiл№ 

5322483201

-7 

22.07.2014 

Полтавська обласна 

Державна Адмiнiстацiя 

(Департамент з питань 

нафтогазового 

комплексу, 

промисловостi, екологiї 

та природних ресурсiв) 

22.07.2024 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 

Лiц-я 

№16160466

00236 

09.02.2016 

Державна фiскальна 

служба України, 

Головне управлiння 

ДФС у Полтавськiй обл 

28.02.2017 

Опис 
Згiдно з Рiшенням ДФС України вiд 09.02.2016р. № 64/16-31-21-02-14, вiдповiдно до частини 29 

статтi 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, 



коньячного, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв» вiд 19.12.1995р. № 481/95-ВР, лiцензiя 

анульована у зв'язку з припиненням торгiвельної дiяльностi.  

Роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 

Лiцензiя 

АЕ № 

671211 

09.06.2015 

Державна фiскальна 

служба України Головне 

ДФС у Полтавськiй обл. 

30.06.2016 

Опис 

17.05.2016р. Державною фiскальною службою України Головним управлiнням ДФС у 

Полтавськiй обл. видана нова лiцензiя №1616246401431 з термiном дiї по 30.06.2017р. 

Планується продовження термiну дiї лiцензiї 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 

Лiцензiя 

АЕ № 

598475 

26.03.2015 

Мiнiстерство доходiв i 

зборiв Україн Головне 

Управлiння Мiндоходiв 

у Полтавськiй обл.  

30.04.2016 

Опис 

20.04.2016р. Державною фiскальною службою України Головним управлiнням ДФС у 

Полтавськiй обл. видана нова лiцензiя №1616246600879 з термiном дiї по 30.04.2017р. 

Планується продовження термiну дiї лiцензiї 

Роздрiбна торгiвля тютюновими виробами 

Лiцензiя 

АЕ № 

598856 

13.05.2015 

Державна фiскальна 

служба України Головне 

управлiння ДФС у 

Полтавськiй обл. 

12.06.2016 

Опис 

Згiдно з Рiшенням ДФС України вiд 09.02.2016р. № 64/16-31-21-02-14, вiдповiдно до частини 29 

статтi 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, 

коньячного, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв» вiд 19.12.1995р. № 481/95-ВР, лiцензiя 

анульована у зв'язку з припиненням торгiвельної дiяльностi.  

На спецiальне водокористування На промисловi 

потреби. Господарсько питнi та виробничi 

потреби пiдриємства. Забеспечення питних 

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, 

промисловостi, екологiї 

та природних ресурсiв)  

11.06.2018 

Опис Планується продовження термiну дiї дозволу. 



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 

2. Організаційно-правова форма Дочірнє підприємство  

3. Код за ЄДРПОУ 23813935 

4. Місцезнаходження 39609 м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3 

5. Опис 

Дата створення 1996 рiк. 

Статутний фонд ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 

створений за рахунок грошового внеску емiтента в розмiрi 100% статутного фонду. 

Права Засновника з управлiння та контролю за Фiрмой визначаються Статутом 

ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА ФIРМА "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 Товариство з обмеженою відповідальністю  

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 Товариство з обмеженою відповідальністю  

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. 

Товариство перебуває в станi припинення. 

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

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Мiжнародна 

корпорацiя «Слов`янський базар» 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

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. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Бакулiн Євген Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1956 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду 

Голови Правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї 

"Нафтогаз України" 

8. Опис 

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

не вiдбувалось. 

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

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї 

"Нафтогаз України", 26.03.2014 Бакулiна Є.М. звiльнено з посади голови правлiння 

Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Франчук Валентин Геннадiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1972 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав посаду 

заступника Голови Правлiння Нацiональної акiонерної 

компанiї "Нафтогаз України". 

8. Опис 

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

не вiдбувалось. 

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

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. Посадова особа 

є акцiонером ПАТ "Укртатнафта".   

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. Винагорода в 

грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї 

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

голови правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

 



1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Швидкий Едуард Анатолiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав 

посаду заступника Голови Правлiння Нацiональної 

акiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

8. Опис 

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

не вiдбувалось. 

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

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. Винагорода 

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

корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї 

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

правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України". 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Бородiн Костянтин Васильович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1974 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав 

посаду директора Департаменту з питань нафтової, 

газової та нафтопереробної промисловостi Мiнiстерства 

палива та енергетики України. 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

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

Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн 

по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Варакута Iрина Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, д/н д/н д/н 



орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради 

ПАТ"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн 

по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Лазорко Олександр Iванович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1972 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

На момент обрання до складу Наглядової ради займав 

посаду Голови Правлiння ВАТ "Укртранснафта". 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - ПАТ "Укртранснафта", 19.03.2015р. 

Лазорка О.I. вiдсторонено вiд здiйснення повноважень голови правлiння ПАТ 

"Укртранснафта" з 19.02.2015р. по 10.08.2015р.  

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - ПАТ "Укртранснафта" вiд 

07.09.2015р., за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Укртранснафта" вiд 

03.08.15р., з 10.08.2015р. припинено повноваження голови правлiння ПАТ 

"Укртранснафта" Лазорка О.I. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Коломойський Iгор Валерiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/ д/н д/ 

4. Рік народження 1963 



5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "Укртатнафта".  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн 

по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Боголюбов Геннадiй Борисович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1962 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "Укртатнафта".  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн 

по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Глушко Сергiй Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1949 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав 
Голова Правлiння АТ "Укртатнафта" 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "Укртатнафта".  



Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У 

звiтному перiодi змiн по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 
Ярославський Олександр Владиленович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "Укртатнафта".  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У 

звiтному перiодi змiн по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Кiперман Михайло Юрiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Наглядову 

раду Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Посадова особа є акцiонером ПАТ "Укртатнафта".  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У 

звiтному перiодi змiн по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Овчаренко Павло Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 



4. Рік народження 1967 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ТОВ "Енерготрансiнвестхолдинг", Радник 

Генерального директора з економiчних питань. 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Перший заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Плакасов Олексiй Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1972 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ВАТ "Київмiськнафтопродукт",  

Голова Правлiння. 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння - начальник 

фiнансово-економiчного управлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Бабiченко Вiктор Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1966 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 32 

7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав 

АТ "Укртатнафта", Начальник планово-

економiчного управлiння. 

8. Опис 
У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 



Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння з правових та 

корпоративних питань 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Корнеляк Валерiй Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1972 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування підприємства та попередня посада, 

яку займав 

ТОВ "Лiгал АРТ", Заступник директора - 

старший юрисконсульт. 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння з виробництва та 

капiтального будiвництва 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Кошелюк Сергiй Степанович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 38 

7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ЗАТ "УкрГазЕнерго", Радник Голови 

Правлiння 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ "Укртатнафта" 

не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

 

 



1. Посада 
Заступник Голови Правлiння з персоналу та 

соцiальної сфери 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Ляпка Руслан Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", Начальник 

департаменту фiнансового монiторингу та аудиту 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ "Укртатнафта" 

не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Пiнчук Андрiй Iванович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 33 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

АТ "Лисичанськнафтооргсинтез", Начальник групи 

органiзацiї руху вiддiлу транспортування нафтопродуктiв 

комерцiйного департаменту. 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Член Правлiння - Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Оголяр Олена Леонiдiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1970 



5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ХК "АвтоКрАЗ", Заступник Головного 

бухгалтера 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

Товариства.  

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода виплачується згiдно з контрактом. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини особа не має. У звiтному перiодi змiн по 

зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Рубан Наталiя Iванiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта д\н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У 

звiтному перiодi змiн по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада член Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Власова Свiтлана Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 0 

5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У 



звiтному перiодi змiн по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада член Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Коболєв Андрiй Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н  

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Згiдно з особливою iнформацiєю емiтента - Нацiональної акцiонерної компанiї 

"Нафтогаз України", 26.03.2014 Коболєва А.В. призначено головою правлiння 

Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" на строк згiдно з 

чинним законодавством.  

1. Посада член Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Андрiяшина Ольга Вiкторiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 0 

5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У 

звiтному перiодi змiн по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

1. Посада член Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 
Мiцинський Артем Бронiславович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
д/н д/н д/н 

4. Рік народження 0 



5. Освіта д/н 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н 

8. Опис 

У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"Укртатнафта" не вiдбувалось. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства. Iнформацiєю щодо загального стажу роботи не володiємо. 

Товариство не має згоди посадових осiб на розкриття паспортних даних. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. У 

звiтному перiодi змiн по зазначенiй посадовiй особi не вiдбувалось. 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "УКРНАФТОГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 24101605 

4. Місцезнаходження 
вулиця Кракiвська, будинок 15/17, лiтера А, 

м. Київ, 02094 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АЕ № 263248 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 296-05-40 296-05-14 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис Особа надає депозитарнi послуги депозитарної установи. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕЛОЙТ 

ЕНД ТУШ ЮКРЕЙНIАН СЕРВIСЕЗ КОМПАНI" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 25642478 

4. Місцезнаходження 
01033 Україна Київська - м. Київ вул. Жилянська, буд. 

48,50А 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 1973 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2001 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-90-00 490-90-01 

8. Вид діяльності Надання аудиторських та консалтингових послуг 

9. Опис 
Особа надає аудиторськi послуги. 

 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний 

депозитарiй України 

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 



4. Місцезнаходження 
04071 Україна Київська - м. Київ  

вул. Нижнiй Вал, 17/8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Правила ЦДУ 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 
(044) 591-04-00, 591-04-40  

482-52-14  

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис Особа надає депозитарнi послуги. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий 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 

бездокументар

на іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.50 1481276420 740638210 100.00 

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. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 527123 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Кредит банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 06.03.2013 190778 10.3 21.02.2017 

Кредит банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 14.02.2014 203549 11.0 20.02.2017 

Кредит банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 30.12.2014 131800 22.5 13.09.2016 

Зобов'язання за цінними паперами X 800 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 800 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі 

за похідними цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 539390 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 6953209 X X 

Інші зобов'язання X 5359126 X X 

Усього зобов'язань X 13379648 X X 

Опис: 

За даними консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ "Укртатнафта" станом на 30.06.2016 року 

заборгованiсть за кредитами ПАТ КБ "ПриватБанк" на загальну суму 527 123 тис. грн., в тому числі 

включає 996 тис. грн. - відсотки за кредитом.  

Iншi зобов'язання 5 359 126 тис. грн., а саме: 

- поточна заборгованість за довгостроковими зобовя'заннями - 31 766 тис. грн. 

- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 4 220 617 тис. грн. 

- поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 5 296 тис. грн. 

- поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi – 17 632 тис. грн. 

- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами – 151 571тис. грн. 

- iншi поточнi зобов'язання – 932 244 тис. грн. 

Крiм того, поточнi забезпечення пiдприємства станом на 30.06.2016 року склали 35 710 тис. грн. 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п Основні види продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 

у грошовій формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Бензин А-92 Євро4-Е5 80489.720 996328.1 21.7 107117.400 1336935.1 28.1 

2. Бензин А-95 Євро4-Е5 68110.340 882539.6 19.2 69735.218 874696.5 18.4 

3. Д/паливо ДП-Л-Євро5-В0 142044.960 1532602.4 33.4 87354.142 880752.0 18.5 

4. Паливо РТ 35611.930 460542.6 10.0 38052.454 467164.1 9.8 

5. Мазут-100 з.с. 70396.967 307398.1 6.7 117026.452 625699.2 13.2 

 

 

 

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1. Сировина та матерiали 91.9 

 

 

 

 

 



   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2016 | 07 | 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 4473 
 

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 30.06.2016 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 1036 1537 2733 

первісна вартість 1001 22320 23076 24245 

накопичена амортизація 1002 21284 21539 21512 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 514471 534947 476424 

Основні засоби: 1010 1236523 1212000 1300141 

первісна вартість 1011 2861334 2918253 2236162 

знос 1012 1624811 1706253 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 501242 551459 155 

Відстрочені податкові активи 1045 177940 177940 7481 



Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 22810 0 

Усього за розділом I 1095 2431212 2500693 1787078 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 4999301 4810400 2064215 

Виробничі запаси 1101 1064541 992376 925594 

Незавершене виробництво 1102 859848 808933 748985 

Готова продукція 1103 2112540 2532432 385867 

Товари 1104 962372 476659 3769 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 591159 440675 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 3034964 5463541 2909625 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

120122 

 

875230 

 

857439 

з бюджетом 1135 94386 184189 504485 

у тому числі з податку на прибуток 1136 30508 70561 56154 

з нарахованих доходів 1140 28 0 5358 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 451311 247265 22299 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 89047 77325 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 9380318 12098625 6421087 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 25 0 115 

Баланс 1300 11811555 14599318 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 5219662 5219662 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 -6116150 -5937736 -5035759 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 581980 760394 1587342 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 206292 195713 245515 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 224741 2394 

Довгострокові забезпечення 1520 138161 138161 785035 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 344453 558615 1032944 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 598670 526127 0 

Векселі видані 1605 800 800 0 



Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 31766 13404 

за товари, роботи, послуги 1615 5943887 4227196 4319310 

за розрахунками з бюджетом 1620 439837 538920 203281 

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

за розрахунками зі страхування 1625 6495 4760 4514 

за розрахунками з оплати праці 1630 17532 15775 9763 

за одержаними авансами 1635 77600 151571 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 123138 35190 43935 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3677163 7748204 277954 

Усього за розділом IІІ 1695 10885122 13280309 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 11811555 14599318 8208280 

 

Примітки 

Повна назва Товариства: Публiчне акцiонерне товариство транснацiональна фiнансово-

промислова нафтова компанiя „Укртатнафта”. 

Код ЕДРПОУ: 00152307 

Мiсцезнаходження згiдно установчих документiв: 39610, Полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. Свiштовська, буд. 3. 

Основнi види дiяльностi:  

виробництво продуктiв нафтоперероблення; 

виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.;  

професiйно-технiчна освiта. 

торгiвля електроенергiєю; 

оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 

будiвництво житлових i нежитлових будiвель. 

До складу ПАТ «Укртатнафта» входять структурнi пiдроздiли без права юридичної 

особи: 

-комбiнат громадського харчування ПАТ «Укртатнафта», iдентифiкацiйний код 

24833555, мiсцезаходження: Полтавька 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 50-рiччя Жовтня, 33. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на 



нематерiальнi активи капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують 

майбутнi економiчнi вигоди, якi втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. 

Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (тис.грн.) 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом 

основних засобiв. А в разi створення квалiфiкацiйного активу (актив, який обов'язково 

потребує суттєвого часу для його створення) – фiнансовi витрати, якi безпосередньо 

пов’язанi зi створенням активу. У разi наявностi запозичень, якi безпосередньо не 

пов'язанi зi створенням квалiфiкацiйного активу, сума фiнансових витрат, що пiдлягає 

включенню до собiвартостi квалiфiкацiйного активу, є добуток норми капiталiзацiї та 

середньозважених витрат на створення квалiфiкацiйного активу (з урахуванням витрат 

на створення такого квалiфiкацiйного активу на початок звiтного перiоду, включаючи 

ранiше капiталiзованi фiнансовi витрати).  

Фiнансовi iнвестицiї 

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

вiдображаються за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини 

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

iнвестором i об'єктом iнвестування. 

Iнвестицiї вiдображенi у облiку таким чином: 

- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi 

iнших пiдприємств: 

Органiзацiя Доля у статутному капiталi станом на 30.06.2016, % Облiковується на 

балансi у сумi, грн. 

ТОВ ДП "Нафтохiмiк"* 100 0,00 

ТОВ МСЧ "Нафтохiмiк"*** 100 0,00 

Фiрма "Укртатнафтасервiс"*** 100 0,00 

РАЗОМ 0,00 

* забалансовий облiк (в процесi лiквiдацiї)  

*** забалансовий облiк збиткiв по методу участi в капiталi 

При вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi напiвфабрикатiв та готової продукцiї їх 

оцiнка здiйснюється методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв 

(ФIФО). 

Розподiл фiксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на 

виробничих потужностях при роботi в нормальних умовах. Нормальна виробнича 

потужнiсть являє собою очiкуваний обсяг виробництва, з урахуванням втрати 

потужностi у результатi планового технiчного обслуговування. Як результат, сума 

фiксованих накладних витрат, якi вiдносяться на кожну одиницю продукцiї, не 

збiльшується внаслiдок низького рiвня виробництва або простою виробничих 

потужностей. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються як витрати того перiоду, в 

якому вони були понесенi. Змiннi виробничi накладнi витрати вiдносяться на кожну 

одиницю продукцiї на основi фактичного використання виробничих потужностей. 

При вибуттi товарiв (нафтопродуктiв, придбаних для перепродажу) їх оцiнка 

здiйснюється середньозваженим методом. 

Довгострокова заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 30.06.2016 складає 574 269 тис.грн., 

у тому числi 551 426 тис.грн. - сума продисконтованої заборгованостi по отриманих у 

2015 роцi довгострокових векселях. 

У червнi та листопадi 2015 року ПАТ «Укртатнафта» отримало вiд ПАТ «Авiакомпанiя 

«Мiжнароднi ававiалiнiї України» простi векселi на загальну суму 1 399 853 тис.грн. по 

заборгованостi за паливо. Термiн погашення квiтень 2016- серпень 2018 роки. 

Вартiсть векселiв, термiн погашення яких наступає бiльше, нiж через рiк вiдображена в 

балансi по справедливiй вартостi як довгострокова. Сума дисконту при первiсному 

визнаннi склала 395 266 тис.грн. 



Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 30.06.2016 складає 224 741 

тис.грн. 

В квiтнi 2016 року заключенi угоди про вiдступлення права вимоги (ТОВ «Компанiя 

«Енергоальянс» передає ПАТ «Укртатнафта» право вимоги за договором купiвлi-

продажу природного газу, укладеного мiж ТОВ «Компанiя «Енергоальянс» та ПАТ 

«Полтаваобленерго») на загальну суму 761 562 тис.грн.  

Термiн погашення по договору травень 2016 - квiтень 2025 рр. Заборгованiсть 

вiдображена на балансi ПАТ «Укртатнафта» по справедливiй вартостi. Сума первiсно 

визнаного доходу складає 237 180 тис.грн. 

Запаси  

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсної вартостi та чистої 

вартостi реалiзацiї. 

Виробничi запаси: 

При вiдпуску допомiжних матерiалiв, палива, комплектуючих виробiв, будiвельних 

матерiалiв, малоцiнних швидкозношуваних предметiв у виробництво чи iншому вибуттi 

їх оцiнка здiйснюється методом iдентифiкацiйної собiвартостi; при вiдпуску сировини i 

основних матерiалiв та металобрухту - середньозваженим методом. 

Забезпечення наступних витрат i платежiв 

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

компенсувати Державному пенсiйному фонду України кошти на пенсiї, якi 

виплачуються певним групам його працiвникiв, якi працювали у шкiдливих умовах i, як 

результат, отримали право виходу i отримання пенсiї ранiше встановленого пенсiйним 

законодавством вiку.  

Пенсiйнi зобов’язання iх визначеними виплатами повиннi бути вiдшкодованi ПАТ на 

пiдставi щомiсячних розрахункiв фактичної компенсацiї, якi здiйснює Державний 

пенсiйний фонд. Крiм того в пенсiйнi плани з встановленими виплатами входять 

додатковi виплати працiвникам згiдно Колективнiй угодi, а саме одноразовi виплати при 

виходi на пенсiю, виплати до ювiлейних дат, виплата матерiальної допомоги i 

органiзацiю похорон у випадку смертi. 

Цi пенсiйнi плани зi встановленими виплатами не мають фiнансового фонду та 

вiдповiдних активiв. Витрати, пов’язанi з цими планами нараховуються у цiй фiнансовiй 

звiтностi з використанням методу прогнозованої облiкової одиницi стосовно працiвникiв, 

якi мають право на такi виплати. 

Чисте зобов’язання ПАТ стосовно цих планiв розраховується окремо за кожним планом 

шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат працiвникам за заробленi ними послуги у 

поточному та попередньому перiодах. Сума виплат потiм дисконтується для визначення 

теперiшньої вартостi зобов’язання, яке вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. 

ПАТ «Укртатнафта» користується послугами професiйних актуарiїв для розрахунку 

зобов’язань станом на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд 

оцiнок, зроблених станом на звiтну дату. 

Основнi допущення, якi були використанi для цiлей актуарних оцiнок: 

- ставка дисконтування – 18 % 

- припущення щодо щорiчного збiльшення заробiтної плати – 8,5 % в 2016 роцi, 10% далi 

- рiвень iнфляцiї – 8,5 % 

- рiвень плинностi кадрiв – 3%. 

Довгостроковi забезпечення: у сумi 138 161 тис.грн. – забезпечення по обтяжливим 

контрактам (позивач ПАТ «Укрнафта»).  

Керівник 

 

Овчаренко П.В. 

 

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

за 2 квартал 2016 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 9917581 11666253 

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 ( 9199600 ) ( 9482406 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

717981 

 

2183847 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 105356 288513 

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 ( 151825 ) ( 141817 ) 

Витрати на збут 2150 ( 548657 ) ( 433393 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 220887 ) ( 232489 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

1664661 



 збиток 2195 ( 98032 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 344061 4766 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 44086 ) ( 409988 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 23549 ) ( 233371 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

178394 

 

1026068 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

178394 

 

1026068 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 20 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 20 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 20 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 178414 1026068 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 8934118 7090238 

Витрати на оплату праці 2505 231448 211883 

Відрахування на соціальні заходи 2510 50923 54377 

Амортизація 2515 83194 95603 

Інші операційні витрати 2520 622894 505697 

Разом 2550 9922577 7957798 

 



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 

Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю 

компенсацiї отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за 

продукцiю та послуги, наданi пiд час звичайної господарської дiяльностi, за 

вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на додану вартiсть („ПДВ“) та 

акцизного збору. 

Реалiзацiя продукцiї – 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, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до 

Групи; та понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути 

достовiрно визначенi. 

Надання послуг – Доходи вiд надання послуг визнаються, коли суму доходiв можна 

достовiрно визначити; iснує вiрогiднiсть надходження для Групи економiчних вигiд, 

пов’язаних iз операцiєю; та понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, 

можна визначити достовiрно. 

 

Керівник 

 

 

 

 

Овчаренко П.В. 

 

 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2016 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 

 

10594333 

 

10938363 

Повернення податків і зборів 3005 50 1355 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 3217 2785 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 143187 545359 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 281 1 

Надходження від операційної оренди 3040 1433 1231 

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 917310 20525 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 11718973 ) 

 

( 7775490 ) 

Праці 3105 ( 198926 ) ( 167786 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 61309 ) ( 73613 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3128613 ) ( 2170771 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 6966 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 851201 ) ( 693376 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2277412 ) ( 1470429 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 50 ) ( 127769 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 8575 ) ( 9230 ) 

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



контрактами 

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

Інші витрачання 3190 ( 115208 ) ( 166771 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3571843 1018189 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 42 147 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 3367 4767 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 5847 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 79609 ) ( 79181 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 5843 ) ( 1596 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -76196 -75863 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 8179340 745010 

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 -4493814 -1643563 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 41458 ) ( 106482 ) 

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 ) ( 18537 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3644068 -1023572 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3971 -81246 

Залишок коштів на початок року 3405 89047 153070 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -7751 -6286 

Залишок коштів на кінець року 3415 77325 65538 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових вiдображає змiни, якi вiдбулися в русi грошових коштiв 

товариства за 6 мiсяцiв 2016 р. Аналiз звiту показує як впливають рiзнi 

господарськi операцiї на грошовi потоки. Товариством обраний прямий метод, 

згiдно з яким розкриваються основнi класи валових надходжень грошових 

коштiв. 
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Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2016 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: 

фінансових інвестицій 
3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 



Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 
3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
ПАТ "Укртатнафта" складає Звiт про рух грошових коштiв за прямим 

методом. 

 

 

 

Керівник 

 

 

 

Овчаренко П.В. 

 

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

Оголяр О.Л. 



   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2016 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова 

нафтова компанiя "Укртатнафта" 
за ЄДРПОУ 00152307 

 
(найменування) 

  

Звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2016 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрова

ний капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

Неоплачен

ий капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 740638 590544 5219662 147286 -6116150 0 0 581980 

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 5219662 147286 -6116150 0 0 581980 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 

період 
4100 0 0 0 0 178394 0 0 178394 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 20 0 0 20 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 
4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих і спільних підприємств 
4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



капіталу 

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна до 

бюджету відповідно до законодавства 
4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів 
4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення 
4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) неконтрольованої 

частки в дочірньому підприємстві 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 178414 0 0 178414 

Залишок на кінець року 4300 740638 590544 5219662 147286 -5937736 0 0 760394 

Примітки 

Акцiонерний капiтал 

Станом на 30.06.16 акцiонерний капiтал ПАТ «Укртатнафта» складався з 1 481 276 420 затверджених i випущених простих 

акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна. Всi акцiї мають однаковi права голосу i права на отримання дивiдендiв. 

Поправка на iнфляцiю в розмiрi 590 544 тис.грн., котра вiдображає вплив гiперiнфляцiї, що була в Українi вiд дати внеску 

в акцiонерний капiтал до 1 сiчня 2001 року, входить до складу статтi «Капiтал у дооцiнках». 

Керівник Овчаренко П.В. 

Головний бухгалтер Оголяр О.Л. 



   
КОДИ 

  

Дата (рік, місяць, 

число) 
2016 | 07 | 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 5077 
 

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 30.06.2016 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 1071 1582 2779 

 первісна вартість 1001 22507 23280 24376 

 накопичена амортизація 1002 21436 21698 21597 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 544087 534960 487850 

Основні засоби: 1010 1251038 1226062 1324800 

 первісна вартість 1011 2905475 2962821 2448130 

 знос 1012 1654437 1736759 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 501242 574269 0 



Відстрочені податкові активи 1045 177940 177940 7481 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 249 

Усього за розділом I 1095 2475378 2514813 1823304 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 5011224 4845296 2071056 

Виробничі запаси 1101 1075897 1026760 922456 

Незавершене виробництво 1102 859848 808933 749219 

Готова продукція 1103 2112540 2532432 391900 

Товари 1104 962939 477171 7481 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 591159 440675 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 2952032 5373801 2821023 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

120239 

 

876238 

 

194132 

 з бюджетом 1135 94632 193214 550665 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 30508 70561 56154 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 433001 231149 9540 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 95559 87748 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 9297846 12048121 5706205 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 11773224 14562934 7529509 



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 740638 740638 740638 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 590544 590544 590544 

Додатковий капітал 1410 5032889 5032889 5032889 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5809507 -5636949 -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 554564 727122 1583230 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 206292 195713 245515 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 224741 224741 

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 206292 420454 245515 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 600412 527123 0 

Векселі видані 1605 800 800 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 1610 0 31766 0 



 за довгостроковими зобов’язаннями 

 за товари, роботи, послуги 1615 5843446 4220617 4126945 

 за розрахунками з бюджетом 1620 440120 539390 203245 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 7344 5296 4514 

 за розрахунками з оплати праці 1630 19167 17632 9763 

 за одержаними авансами 1635 77600 151571 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 261299 35710 46920 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3762180 7885453 1220732 

Усього за розділом IІІ 1695 11012368 13415358 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 11773224 14562934 7529509 

 

Примітки 

Примiтки до Консолiдованого Балансу наданi в роздiлi «Примiтки до 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi». 

 

 

 

Керівник 

 

 

 

Овчаренко П.В. 

 

 

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

Оголяр О.Л. 



   
КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2016 | 07 | 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 2 квартал 2016 р. 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 10003513 11697405 

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 -9278555 -9511019 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

724958 

 

2186386 

 збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 107219 289364 

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 ( 156205 ) ( 145715 ) 

Витрати на збут 2150 ( 549030 ) ( 434272 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 231092 ) ( 237981 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 0 1657782 



 збиток 2195 ( 104150 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 344323 4893 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 44086 ) ( 409988 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 23549 ) ( 233371 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

172538 

 

1019316 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

172538 

 

1019316 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 20 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 20 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 20 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 172558 1019316 

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 8953032 7103050 

Витрати на оплату праці 2505 258178 229956 

Відрахування на соціальні заходи 2510 56636 60309 

Амортизація 2515 84415 97362 

Інші операційні витрати 2520 629153 513488 

Разом 2550 9981414 8004165 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Примiтки до Консолiдованого Звiту про фiнансовi результати наданi в 

роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 
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Овчаренко П.В. 

 

 

 

Головний бухгалтер 
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КОДИ 

  
Дата (рік, місяць, число) 2016 | 07 | 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 2 квартал 2016 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 

 

10619706 

 

10969864 

Повернення податків і зборів 3005 50 1355 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 3384 2955 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 143189 545362 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 860 420 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 281 1 

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 919799 21829 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 11704414 ) ( 7781346 ) 

Праці 3105 ( 219289 ) ( 182348 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 67440 ) ( 81053 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3133882 ) ( 2174015 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 6981 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 851252 ) ( 693403 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2282630 ) ( 1473631 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 52 ) ( 127962 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 8575 ) ( 9230 ) 

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



контрактами 

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

Інші витрачання 3190 ( 120709 ) ( 168697 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3567092 1017135 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 42 147 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 3629 4894 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 5843 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 80707 ) ( 79246 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 5843 ) ( 1596 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -77036 -75801 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 8179340 745010 

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 -4493814 -1643563 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 41458 ) ( 106482 ) 

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 ) ( 18537 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3644068 -1023572 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -60 -82238 

Залишок коштів на початок року 3405 95559 160064 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -7751 -6286 

Залишок коштів на кінець року 3415 87748 71540 

 

Примітки 

Примiтки до Консолiдованого Звiту про рух грошових коштiв наданi в роздiлi 

«Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi». 
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Підприємство 
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2016 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: 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



 за товари, роботи, послуги 

 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 3365 X 0 X 0 



оренди 

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. 
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Консолідований звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2016 р. 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії Неконтро

льована 

частка 

Разом зареєстрова

ний капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

неоплачен

ий 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 -5809507 0 0 554564 0 554564 

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 -5809507 0 0 554564 0 554564 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 0 0 0 0 172538 0 0 172538 0 172538 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 
4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 

різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



доходу асоційованих і 

спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення 
4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій 
4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 172558 0 0 172558 0 172558 

Залишок на кінець року 4300 740638 590544 5032889 0 -5636949 0 0 727122 0 727122 

 

Примітки 
Примiтки до Консолiдованого Звiту про власний капiтал наданi в роздiлi «Примiтки до фiнансової звiтностi, 

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ до звiтностi за 1 пiврiччя 2016 року 

ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

Публiчне акцiонерне товариство „Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя 

„Укртатнафта“ (надалi – ПАТ „Укртатнафта“ або „Компанiя“) є публiчним акцiонерним 

товариством, зареєстрованим в Українi. Пiд своєю колишньою назвою, Акцiонерне товариство 

„Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя „Укртатнафта“, Компанiя була 

створена на пiдставi Указiв Президента України № 704/94 вiд 29 листопада 1994 року та 

Президента Республiки Татарстан № УП-883 вiд 13 грудня 1994 року, а також у вiдповiдностi до 

угоди мiж урядом України та урядом Росiйської Федерацiї „Про заснування Транснацiональної 

фiнансово-промислової нафтової компанiї „Укртатнафта“ вiд 4 липня 1995 року.  

У лютому 2010 року Компанiю було реорганiзовано iз закритого акцiонерного товариства у 

публiчне акцiонерне товариство i зареєстровано її нову юридичну назву, Публiчне акцiонерне 

товариство „Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя „Укртатнафта“. 

Зареєстрований офiс Компанiї та основне мiсце провадження її господарської дiяльностi 

знаходяться за адресою: вул. Свiштовська, 3, Кременчук, Полтавська область, Україна. 

Основною дiяльнiстю Компанiї та її дочiрнiх пiдприємств (надалi разом – „Група“) є переробка 

сирої нафти. Компанiя провадить свою дiяльнiсть на Кременчуцькому нафтопереробному заводi, 

який первiсно призначався для переробки нафти з високим вмiстом сiрки i мав проектну 

потужнiсть 18,6 мiльйона тон сирої нафти на рiк.  

СТРУКТУРА ГРУПИ 

Перелiк пiдприємств, консолiдованих Компанiєю, та їхня основна дiяльнiсть представленi таким 

чином: 

Частка власностi Групи 

Назва пiдприємства Країна реєстрацiї Основна дiяльнiсть 30 червня 2016 року 30 червня 2015 року 

Фiрма „Укртатнафтасервiс“ Дочiрнє пiдприємство Україна Будiвництво iнших споруд 100.00% 

100.00% 

ТОВ МСЧ „Нафтохiмiк“ Дочiрнє пiдприємство Україна Надання медичних послуг 100.00% 

100.00% 

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi („МСФЗ“).  

Основа пiдготовки консолiдованої фiнансової звiтностi – Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть 

Групи була пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi. Iсторична вартiсть звичайно 

визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи. 

Облiк в умовах гiперiнфляцiї – До 1 сiчня 2001 року економiка України вважалась 

гiперiнфляцiйною у вiдповiдностi до МСБО 29 „Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї“. 

Вiдповiдно, у консолiдовану фiнансову звiтнiсть вносились коригування для вiдображення впливу 

вiд зменшення купiвельної спроможностi української гривнi. 

Починаючи з року, який закiнчився 31 грудня 2001 року, економiка України перестала вважатися 

гiперiнфляцiйною, вiдповiдно, балансова вартiсть статей власного капiталу, вiдображена у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi Групи за перiод, який закiнчився 31 грудня 2000 року, 

використовувалась як основа для вiдображення балансової вартостi у консолiдованiй фiнансовiй 

звiтностi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2001 року, i в подальшi роки. 

Основа консолiдацiї – Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансовi звiтностi 

Материнської компанiї, ПАТ „Укртатнафта“, та пiдприємств, якi контролюються Материнською 

компанiєю (її дочiрнiх пiдприємств). Контроль досягається тодi, коли Материнська компанiя має 

можливiсть управляти фiнансовою та операцiйною полiтикою пiдприємства з метою отримання 

вигiд вiд його дiяльностi. 



Продовження тексту приміток 

Баланс 

Основнi засоби  

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

накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

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

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

тобто на 31.12.11, оцiненi за справедливою вартiстю (доцiльною собiвартiстю). Доцiльна 

собiвартiсть - це сума, яка використовується замiсть первiсної вартостi.  

Справедлива вартостi основних засобiв визначена незалежними професiйними оцiнювачами 

станом на 1 сiчня 2007 року.  

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. 

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.  

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на нематерiальнi активи 

капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди, якi 

втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. Усi iншi витрати вiдносяться на витрати у 

тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (тис.грн.) 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов’язанi з будiвництвом основних 

засобiв. А в разi створення квалiфiкацiйного активу (актив, який обов'язково потребує суттєвого 

часу для його створення) – фiнансовi витрати, якi безпосередньо пов’язанi зi створенням активу. У 

разi наявностi запозичень, якi безпосередньо не пов'язанi зi створенням квалiфiкацiйного активу, 

сума фiнансових витрат, що пiдлягає включенню до собiвартостi квалiфiкацiйного активу, є 

добуток норми капiталiзацiї та середньозважених витрат на створення квалiфiкацiйного активу (з 

урахуванням витрат на створення такого квалiфiкацiйного активу на початок звiтного перiоду, 

включаючи ранiше капiталiзованi фiнансовi витрати).  

Довгострокова заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 30.06.2016 складає 574 269 тис.грн., у тому 

числi 551 426 тис.грн. - сума продисконтованої заборгованостi по отриманих у 2015 роцi 

довгострокових векселях. 

У червнi та листопадi 2015 року ПАТ «Укртатнафта» отримало вiд ПАТ «Авiакомпанiя 

«Мiжнароднi ававiалiнiї України» простi векселi на загальну суму 1 399 853 тис.грн. по 

заборгованостi за паливо. Термiн погашення квiтень 2016- серпень 2018 роки. 

Вартiсть векселiв, термiн погашення яких наступає бiльше, нiж через рiк вiдображена в балансi по 

справедливiй вартостi як довгострокова. Сума дисконту при первiсному визнаннi склала 395 266 

тис.грн. 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 30.06.2016 складає 224 741 тис.грн. 



В квiтнi 2016 року заключенi угоди про вiдступлення права вимоги (ТОВ «Компанiя 

«Енергоальянс» передає ПАТ «Укртатнафта» право вимоги за договором купiвлi-продажу 

природного газу, укладеного мiж ТОВ «Компанiя «Енергоальянс» та ПАТ «Полтаваобленерго») на 

загальну суму 761 562 тис.грн.  

Термiн погашення по договору травень 2016 - квiтень 2025 рр. Заборгованiсть вiдображена на 

балансi ПАТ «Укртатнафта» по справедливiй вартостi. Сума первiсно визнаного доходу складає 

237 180 тис.грн. 

Запаси  

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi 

реалiзацiї. 

Виробничi запаси: 

При вiдпуску допомiжних матерiалiв, палива, комплектуючих виробiв, будiвельних матерiалiв, 

малоцiнних швидкозношуваних предметiв у виробництво чи iншому вибуттi їх оцiнка 

здiйснюється методом iдентифiкацiйної собiвартостi; при вiдпуску сировини i основних 

матерiалiв, покупних нафтопродуктiв та металобрухту - середньозваженим методом. 

Готова продукцiя, незавершене виробництво 

При вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi напiвфабрикатiв та готової продукцiї їх оцiнка 

здiйснюється методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО). 

Розподiл фiксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на 

виробничих потужностях при роботi в нормальних умовах. Нормальна виробнича потужнiсть 

являє собою очiкуваний обсяг виробництва, з урахуванням втрати потужностi у результатi 

планового технiчного обслуговування. Як результат, сума фiксованих накладних витрат, якi 

вiдносяться на кожну одиницю продукцiї, не збiльшується внаслiдок низького рiвня виробництва 

або простою виробничих потужностей. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються як витрати 

того перiоду, в якому вони були понесенi. Змiннi виробничi накладнi витрати вiдносяться на 

кожну одиницю продукцiї на основi фактичного використання виробничих потужностей. 

Дебiторська заборгованiсть  

Податки до вiдшкодування та передоплати по податкам (тис.грн.): 

Станом на 30.06.2016 Станом на 30.06.2015 

Податок на прибуток (передплата) 70 561 37 160 

ПДВ до вiдшкодування 122 551 13 074 

Iншi (передплата) 102 321 

РАЗОМ 193 214 50 555 

Продовження тексту приміток 

Забезпечення наступних витрат i платежiв 

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

Державному пенсiйному фонду України кошти на пенсiї, якi виплачуються певним групам його 

працiвникiв, якi працювали у шкiдливих умовах i, як результат, отримали право виходу i 

отримання пенсiї ранiше встановленого пенсiйним законодавством вiку.  

Пенсiйнi зобов’язання iх визначеними виплатами повиннi бути вiдшкодованi ПАТ на пiдставi 

щомiсячних розрахункiв фактичної компенсацiї, якi здiйснює Державний пенсiйний фонд. Крiм 

того в пенсiйнi плани з встановленими виплатами входять додатковi виплати працiвникам згiдно 

Колективнiй угодi, а саме одноразовi виплати при виходi на пенсiю, виплати до ювiлейних дат, 

виплата матерiальнї допомоги i органiзацiю похорон у випадку смертi. 

Цi пенсiйнi плани зi встановленими виплатами не мають фiнансового фонду та вiдповiдних 

активiв. Витрати, пов’язанi з цими планами нараховуються у цiй фiнансовiй звiтностi з 

використанням методу прогнозованої облiкової одиницi стосовно працiвникiв, якi мають право на 

такi виплати. 

Чисте зобов’язання ПАТ стосовно цих планiв розраховується окремо за кожним планом шляхом 

оцiнки суми майбутнiх виплат працiвникам за заробленi ними послуги у поточному та 

попередньому перiодах. Сума виплат потiм дисконтується для визначення теперiшньої вартостi 

зобов’язання, яке вiдображається у звiтi про фiнансовий стан. 



Основнi допущення, якi були використанi для цiлей актуарних оцiнок: 

- ставка дисконтування – 18 % 

- припущення щодо щорiчного збiльшення заробiтної плати – 8,5 % в 2016 роцi, 10%  

далi 

- рiвень iнфляцiї – 8,5 % 

- рiвень плинностi кадрiв – 3%. 

Кредиторська заборгованiсть 

Податки i збори до сплати (тис.грн.): 

                                                      Станом на 30.06.2016                     Станом на 30.06.2015 

Акцизний податок до сплати        530 353                                         330 931 

Плата за землю                                   1 578                                             1 282 

Екологiчний податок                         1 782                                              1 307 

Податок на доходи фiзичних осiб    4 918                                               5 500 

Вiйськовий збiр                                     392                                                  501 

Iншi                                                         367                                                  509 

ВСЬОГО:                                         539 390                                           339 680 

Продовження тексту приміток 

Звiт про фiнансовi результати 

Визнання доходiв – Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї 

отриманої або до отримання i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi 

пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних сум дисконтiв, податку на 

додану вартiсть („ПДВ“) та акцизного збору. 

Реалiзацiя продукцiї – 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, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть до Групи; тапонесенi 

або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Надання послуг – Доходи вiд надання послуг визнаються, коли суму доходiв можна достовiрно 

визначити; iснує вiрогiднiсть надходження для Групи економiчних вигiд, пов’язаних iз операцiєю; 

та понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можна визначити достовiрно. 

Доходи вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг(тис.грн.) 

Реалiзацiя на внутрiшньому ринку:               1 пiврiччя 2016 р.                   1 пiврiччя 2015 р. 

Виробленi нафтопродукти                               8 764 265                                7 653 907 

Нафтопродукти, придбанi для перепродажу     564 264                                3 327 497 

Реалiзацiя на експорт  

Виробленi нафтопродукти                                  589 050                                    391 991 

Нафтопродукти, придбанi для перепродажу         -                                               - 

Послуги з переробки давальницької сировини  -                                              292 858 

Iншi послуги                                                       85 934                                         31 152 

ВСЬОГО                                                        10 003 513                                  11 697 405 

Собiвартiсть реалiзацiї 

                                                                            1 пiврiччя 2016 р.                   1 пiврiччя 2015 р. 

Вартiсть сировини i основних матерiалiв       7 864 371                                 6 089 354 

Вартiсть реалiзованих придбаних нафтопродуктiв 558 328                          2 584 082 

Послуги з тепло- та електрозабезпечення          521 617                                   562 071 

Витрати на персонал                                             144 721                                   137 467 

Ремонт та технiчне обслуговування                      24 267                                     17 071 

Знос та амортизацiя                                                 66 492                                     76 987 

Iншi витрати                                                             98 759                                     43 987 



ВСЬОГО                                                              9 278 555                                9 511 019 

Звiт про рух грошових коштiв 

Звiт про рух грошових вiдображає змiни, якi вiдбулися в русi грошових коштiв товариства за 6 

мiсяцiв 2016 р. Аналiз звiту показує як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. 

Товариством обраний прямий метод, згiдно з яким розкриваються основнi класи валових 

надходжень грошових коштiв. 

 

Звiт про власний капiтал 

Акцiонерний капiтал 

Станом на 30.06.16 акцiонерний капiтал ПАТ «Укртатнафта» складався з 1 481 276 420 

затверджених i випущених простих акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна. Всi акцiї мають 

однаковi права голосу i права на отримання дивiдендiв. Поправка на iнфляцiю в розмiрi 590 544 

тис.грн., котра вiдображає вплив гiперiнфляцiї, що була в Українi вiд дати внеску в акцiонерний 

капiтал до 1 сiчня 2001 року, входить до складу статтi «Капiтал у дооцiнках». 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                 О.Л. Оголяр 


