
Титульний аркуш 
 

29.10.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 54/06-155 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 
 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 
(далі - Положення). 
 

Голова Правлiння    Овчаренко Павло Володимирович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 
 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 
за 3 квартал 2021 року 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна 
фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00152307 
4. Місцезнаходження: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд 3 
5. Міжміський код, телефон та факс: (0536)76-81-52, 76-81-51 
6. Адреса електронної пошти: lobachevsky@ukrtatnafta.com 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 
Україна, DR/00002/ARM 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 
 

Проміжну інформацію розміщено на 
власному веб-сайті учасника фондового 
ринку https://ukrtatnafta.com/investors 29.10.2021 
 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 
3. Інформація про посадових осіб емітента X 
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 
5. 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  
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря  
8. Інформація про вчинення значних правочинів  
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість   
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих 
акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано іншій особі X 
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
12. Інформація про конвертацію цінних паперів  
13. Інформація про заміну управителя  
14. Інформація про керуючого іпотекою  
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  
17. 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   
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів  
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
20. 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) 
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)  
24. Проміжний звіт керівництва X 
25. Твердження щодо проміжної інформації X 
26. Примітки: 
Далi за текстом ПАТ "Укртатнафта" також iменується Товариство або Пiдприємство. 
 

Iнформацiя про облiгацiї, похiднi цiннi папери та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не 
надається, оскiльки Товариство не здiйснювало випуску облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та 
iнших цiнних паперiв. 
 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, на Пiдприємствi посади 
корпоративного секретаря не створено.  
 

Щодо вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення яких було 
прийняте у звiтному перiодi, а також щодо значних правочинiв, що були фактично вчиненi в 
звiтному перiодi, але рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийнято ранiше, 
iнформацiя не надається, в зв'язку з тим, що таких рiшень не приймалось, такi правочини у 
звітному періоді не вчинялися. 

Щодо вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у 
вчиненнi товариством правочинiв, та обставин, iснування яких створює заiнтересованiсть, 
щодо рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийняте у звiтному перiодi, а також 
щодо правочинiв iз заiнтересованiстю, що були фактично вчиненi в звiтному перiодi, але 
рiшення про надання згоди на вчинення яких було прийнято ранiше, а також iнформацiя про 
осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю - iнформацiя не 
надається, в зв'язку з тим, що таких рiшень не приймалось, такi правочини у звітному періоді не 
вчинялися. 

У ПАТ "Укртатнафта" вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому 
числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 
вiдчуження таких цiнних паперiв. Згiдно з Статутом Товариства акцiонери можуть вiдчужувати 
належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.  
 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв та промiжна фiнансова звiтнiсть 
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 
не надаються, оскiльки борговi цiннi папери емiтентом не випускались.  
 

Звiт про стан об/єкта нерухомостi не надається, тому що Товариством не здiйснювалась емiсiя 
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 
(частини об'єкта) житлового будiвництва). 
 

ПАТ "Укртатнафта" складає промiжну фiнансову звiтнiсть емiтента за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi (надається), тому промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, 
складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається. 
Огляд промiжної фiнансової звiтностi за звiтний перiод, аудитором (аудиторською фiрмою) не 
проводився. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування  
 Публiчне акцiонерне товариство "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова 
компанiя "Укртатнафта" 
2. Дата проведення державної реєстрації 
 22.12.1995 
3. Територія (область) 
 Полтавська обл. 
4. Статутний капітал (грн)  
 740638210 
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
  
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 43,054 
7. Середня кількість працівників (осіб) 
 2487 
8. 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 
9. Органи управління підприємства 
 Загальнi збори акцiонеров Наглядова Рада Правлiння Ревiзiйна комiсiя 
10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 
засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 
юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 
юридична особа 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи, якщо 
засновник - 

юридична особа 
Фонд державного майна України 01601 Україна м. Київ вул. Кутузова, 18/9  

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Корсан" 

49033 Україна м. Днiпропетровськ вул. 
Героїв Сталiнграду, 149 32502359 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Вiлорiс" 

49017 Україна м. Днiпропетровськ вул. 
Кам'янська, 36 34513907 

Акцiонерний комерцiйний банк 
"МТ-Банк" 

39600 Україна м. Кременчук вул. Ленiна, 
18/14 21986488 

Акцiонерне товариство "Сувар" 42011 Росiя, Республiка Татарстан м. 
Казань вул. Пушкiна, 30 - 

Акцiонерний банк "Девон-кредит" 42345  Росiя, Республiка Татарстан м. 
Альмет'євськ вул. Ленiна, 77 1021600002148 

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Татнефтехiмiнвест-холдiнг" 

42006 Росiя, Республiка Татарстан м. 
Казань вул. Єршова, 29 - 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб: 
 0 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 
 Акцiонерний банк "Пiвденний", МФО 328209 
2) IBAN 
 UA923282090000026008010042514 
3) поточний рахунок 



 UA923282090000026008010042514 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
в іноземній валюті 
 АТ "ОТП БАНК", МФО 300528 
5) IBAN 
 UA723005280000026008455059213 
6) поточний рахунок 
 UA723005280000026008455059213 
 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер 
ліцензії 

Дата 
видачі 

Орган державної влади, що 
видав ліцензію 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 

(за 
наявності) 

1 2 3 4 5 
Виробництво пального АЖ №078309 01.07.2019 Державна фiскальна служба 

України 
01.07.2024 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї 
На право оптової торгiвлi 

пальним, за вiдсутностi мiсць 
оптової торгiвлi 

АЖ №078013 01.07.2019 Державна фiскальна служба 
України 

01.07.2024 

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 

АЕ №527829 23.12.2014 Мiнiстерство освiти i науки 
України 

 

Опис Термiн  дiї  безстроковий 
На право провадження дiяльностi з 

використанням джерел 
iонiзуючого випромiнювання 

ОВ №070199 02.07.2010 Схiдна державна iнспекцiя з 
ядерної та радiацiйної 

безпеки державної iнспекцiї з 
ядерного регулювання 

України 

02.07.2022 

Опис Не планується продовження дiї лiцензiї. 
На постачання теплової енергiї АВ №389773 02.12.2010 Полтавська обласна 

Державна адмiнiстрацiя 
 

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

На транспортування теплової 
енергiї 

АВ №389772 02.12.2010 Полтавська обласна 
Державна адмiнiстрацiя 

 

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

На право провадження 
господарської дiяльностi з 

постачання електричної енергiї 

Постанова 
№952. 

27.07.2012 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює держане 

регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 

послуг 

 

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



На право провадження 
господарської дiяльностi з 

постачання електричної енергiї 
споживачу 

Постанова 
№1314. 

30.10.2018 Нацiональна комiсiя, що 
здiйснює держане 

регулювання у сферах 
енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП) 

 

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

Технiчне обслуговування, монтаж, 
перевiрка (огляд)  пристроїв 

блискавкозахисту. 

АВ №518988 02.07.2010 Державний департамент 
пожежної безпеки МНС 

України 

 

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

Медична практика АВ №554850 22.07.2010 МОЗ України  
Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 
Роздрiбна торгiвля алкогольними 

напоями 
161603082020

02620 
15.09.2020 Головне управлiння ДПС у 

Полтавськiй областi 
01.10.2021 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї 
Придбання; зберiгання; 

виробництво; використання; 
знищення; реалiзацiя (вiдпуск); 
ввезення на територiю України 

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

психотропних речовин i 
прекурсорiв" 

Лiцензiя 05.11.2020 Державна служба України з 
лiкарських засобiв та 

контролю за наркотиками 

05.11.2025 

Опис Планується продовження термiну дiї лiцензiї 
Митна брокерська дiяльность АЕ №523439 21.10.2014 Державна фiскальна служба 

України 
 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений 
Виробництво особливо 

небезпечних речовин (згiдно з 
перелiком, що визначається 

Кабiнетом Мiнiстрiв України) 

АВ №347749 22.02.2011 Мiнiстерство захисту 
довкiлля та природних 

ресурсiв України 

 

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. 

АВ №593496 13.04.2012 Державна iнспекцiя 
техногенної безпеки України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї - необмежений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Бакулiн Євген Миколайович 
3. Рік народження 
 1956 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до 
складу Наглядової ради займав посаду Голови Правлiння 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Голови Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Франчук Валентин Геннадiйович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до 
складу Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правлiння  
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Швидкий Едуард Анатолiйович 
3. Рік народження 
 1971 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", 20077720, На момент обрання до 



складу Наглядової ради займав посаду заступника Голови Правлiння  
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Бородiн Костянтин Васильович 
3. Рік народження 
 1974 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Мiнiстерство палива та енергетики України, 00013741, На момент обрання до складу 
Наглядової ради займав посаду директора Департаменту з питань нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловостi 
7. Опис 
  У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Лазорко Олександр Iванович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "Укртранснафта", 31570412, На момент обрання до складу Наглядової ради займав 
посаду Голови Правлiння  
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Коломойський Iгор Валерiйович 
3. Рік народження 



 1963 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Глушко Сергiй Миколайович 
3. Рік народження 
 1949 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Боголюбов Геннадiй Борисович 
3. Рік народження 
 1962 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Ярославський Олександр Владиленович 
3. Рік народження 
 1959 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Кiперман Михайло Юрiйович 
3. Рік народження 
 1975 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Наглядової ради не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Члена Наглядової ради ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Голова Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Овчаренко Павло Володимирович 
3. Рік народження 
 1967 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 32 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Енерготрансiнвестхолдинг", 34880104, Радник Генерального директора з 
економiчних питань 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 



1. Посада 
 Перший заступник Голови Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Плакасов Олексiй Миколайович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 31 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ВАТ "Київмiськнафтопродукт", 03483329, Голова Правлiння  
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння  не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнений 27.09.2019р. на пiдставi наказу 
ПАТ "Укртатнафта" про звiльнення № 4/1972 вiд 12.09.2019р. за угодою сторiн. У зв'язку з 
виробничою необхiднiстю обов'язки Першого заступника Голови Правлiння з 30.09.2019р. на 
перiод вакансiї покладено на Ляпку Руслана Володимировича - заступника Голови Правлiння  з 
персоналу та соцiальної сфери ПАТ "Укртатнафта".  
 
1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння - начальник фiнансово-економiчного управлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Бабiченко Вiктор Володимирович 
3. Рік народження 
 1966 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 38 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Укртатнафта", 00152307, Начальник планово-економiчного управлiння 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння  не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 
1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння з правових та корпоративних питань 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Корнеляк Валерiй Володимирович 
3. Рік народження 
 1972 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 29 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Лiгал АРТ", 39754138, Заступник директора - старший юрисконсульт 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння  не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  



 
1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння з виробництва та капiтального будiвництва 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Кошелюк Сергiй Степанович 
3. Рік народження 
 1959 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 44 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ЗАТ "Укргаз-Енерго", 34003224, Радник Голови Правлiння 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння  не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнений 10.02.2020р. на пiдставi наказу 
ПАТ "Укртатнафта" про звiльнення вiд 04.02.2020р. за угодою сторiн. 
 
1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння з персоналу та соцiальної сфери 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Ляпка Руслан Володимирович 
3. Рік народження 
 1971 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 32 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "Девелопмент Констракшн Холдiнг", 34481556, Начальник департаменту 
фiнансового монiторингу та аудиту 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння  не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. У зв'язку з виробничою необхiднiстю 
обов'язки Першого заступника Голови Правлiння з 30.09.2019р. на перiод вакансiї покладено на 
Ляпку Руслана Володимировича - заступника Голови Правлiння з персоналу та соцiальної сфери 
ПАТ "Укртатнафта".  
 
1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння з комерцiйних питань 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Пiнчук Андрiй Iванович 
3. Рік народження 
 1964 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 39 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 АТ "Лисичанськнафтооргсинтез", 05400848, Начальник групи органiзацiї руху вiддiлу 
транспортування нафтопродуктiв комерцiйного департаменту 



7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 
1. Посада 
 Член Правлiння - Головний бухгалтер 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Оголяр Олена Леонiдiвна 
3. Рік народження 
 1970 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 33 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ХК "АвтоКрАЗ", 05808735,, Заступник Головного бухгалтера 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Правлiння  не вiдбувалось. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 
1. Посада 
 Голова Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Рубан Наталiя Iванiвна 
3. Рік народження 
 1959 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Власова Свiтлана Володимирiвна 
3. Рік народження 
  
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 



 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо року народження, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
вiдомостi вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Коболєв Андрiй Володимирович 
3. Рік народження 
 1978 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 ТОВ "ЕйВайЕйСекьюрiтiз", -, Радник генерального директора  
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось.  
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Андрiяшина Ольга Вiкторiвна 
3. Рік народження 
 1968 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 
1. Посада 
 Член Ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові 
 Мiцинський Артем Бронiславович 
3. Рік народження 
 1978 
4. Освіта 
 вища 
5. Стаж роботи (років) 
 11 



6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 вiдомостi вiдсутнi, -, вiдомостi вiдсутнi 
7. Опис 
 У звiтному перiодi змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось. 
Загальний стаж роботи зазначений з моменту обрання на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
"Укртатнафта". Щодо непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдомостi 
вiдсутнi.  
 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання т а забезпечення еміт ент а 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнен
ня 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашен

ня 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

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

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами) 
(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): X 250 X X 

ТОВ "Укртатнафтасервiс" 29.12.2018 250 X  
Податкові зобов'язання X 1682199 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 9126135 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 15637774 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 26446358 X X 
Опис За даними власної фiнансової звiтностi ПАТ "Укртатнафта" станом на 30.09.2021 року iншi 

зобов'язання та забезпечення складають 15 637 774 тис. грн., а саме: 
- поточна заборгованiсть за довгостроковим зобов'язаннями - 38 534 тис.грн. 
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 12 038 169 тис. грн. 
- поточна заборгованiсть за розрахунками зi страхування 6 052 тис. грн. 
- поточна заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 25 585 тис. грн. 
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 3 049 214 тис. грн. 
- поточнi забезпечення - 237 515 тис. грн. 
- iншi поточнi зобов'язання - 242 705 тис. грн. 

 
 



2. Інформація про обсяги виробницт ва т а реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основні види 
продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 
у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій 
формі (тис.грн) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній формі 
(фізична одиниця 

виміру) 

 у грошовій 
формі (тис.грн) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Бензин А-92-Євро5-Е0 165672,042 1788376,1 15,6 128651,422 1139560,1 11,3 
2 Бензин А-95-Євро5-Е0 134837,451 1805472,6 15,7 93211,873 964740,4 9,6 
3 Паливо дизельне 

ДП-Л-Євро5-В0 
68576,572 1109251 9,7 68626,287 1106561,7 11 

4 Паливо дизельне 
Еnergy-ДП-Л-Євро5-В0 

269072,189 2994683,5 26,1 275003,102 3080207,7 30,6 

5 Паливо Джет А-1 80118,909 1446571,8 12,6 77530,884 1399583,4 13,9 
6 Бiтум дорожній 70/100 114297,150 1329919,4 11,6 121439,440 1408770,8 14 

 
3. Інформація про собіварт іст ь реалізованої продукції 

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

1 2 3 
1 Сировина та матерiали 95,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій еміт ент а 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск  

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер  

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номіналь
на 

вартість 
(грн) 

Кількість 
акцій (шт.) 

Загальна 
номінальн
а 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 

документар
на іменна 

Документарні 
іменні 

0,5 1481276420 740638210 100 

Опис 

У зв'язку зi змiною найменування Товариства Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 335/16/1/98 видане 27.07.1998р. Закритому 
акцiонерному товариству 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 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

0,5 1481276420 740638210 100 

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. 
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Акцiї товариства не включенi до бiржового реєстру фондової 
бiржi. У звiтному перiодi ПАТ "Укртатнафта" не здiйснювало додаткової емiсiї акцiй.   

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 
 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 
2. Організаційно-правова форма 
 Дочірнє підприємство 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 23813935 
4. Місцезнаходження 
 39609 м. Кременчук, вул. Свiштовська, 3 
5. Опис 
 Дата створення 1996 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ФIРМИ 
"УКРТАТНАФТАСЕРВIС" складає 100% (грошовий внесок в розмiрi 50,0 тис.грн.).  
Права Засновника (учасника)  з управлiння та контролю за Фiрмою визначаються Статутом 
ФIРМИ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" та чинним законодавством України. 
 
1. Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Медико-санiтарна частина "Нафтохiмiк" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30613643 
4. Місцезнаходження 
 39609, м. Кременчук,вул. Свiштовська, 3 
5. Опис 
 Дата створення 1999 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ТОВ "МСЧ 
"Нафтохiмiк" складає 100% (внеском є частка ПАТ "Укртатнафта" у статутному капiталi ЗАТ 
медико-санiтарна частина "Нафтохiмiк" (грошовий внесок 100,0 тис. грн.), правонаступником 
якого є ТОВ "МСЧ "Нафтохiмiк"). 
Права Засновника (учасника)  з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом 
ТОВ "МСЧ "Нафтохiмiк" та чинним законодавством України. 
 
1. Найменування 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 42426820 
4. Місцезнаходження 
 39609, м. Кременчук,вул. Свiштовська, 3 
5. Опис 
 Дата створення 2018 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ТОВ 
"УКРТАТНАФТАСЕРВIС"  складає 100% (грошовий внесок в розмiрi 250,0 тис. грн.). 
Права Засновника (учасника)  з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом 
ТОВ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС" та чинним законодавством України. 
 
1. Найменування 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародна корпорацiя "Слов`янський базар" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 30219894 



4. Місцезнаходження 
 04053, м. КиївКудрявський узвiз, 5-б 
5. Опис 
 Дата створення 1999 рiк. Частка ПАТ "Укртатнафта" в статутному капiталi ТОВ "МК 
"Слов`янський базар" складає 40% (грошовий внесок в розмiрi 20,0 тис. грн.). 
Права Засновника (учасника) з управлiння та контролю за Товариством визначаються Статутом 
ТОВ "МК "Слов`янський базар" та чинним законодавством України. 
 



XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 
від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 
1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від 

емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 
 

Дата випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск  

Вид цінних паперів  
Міжнародний 

ідентифікаційний 
номер 

Найменування органу, що 
наклав обмеження  

Характеристика 
обмеження  Строк обмеження  

1 2 3 4 5 6 7 
05.08.2010 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Акція проста 
бездокументарна 

іменна 

UA4000085096 Вiдсутнi будь-якi обмеження 
щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента 

Вiдсутнi будь-якi обмеження 
щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента 

- 

 
2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій 
у випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 
кількість 

голосуючих 
акцій (шт.) 

Кількість 
голосуючих 
акцій, права 

голосу за якими 
обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими за результатами 
обмеження таких прав 
передано іншій особі 

(шт.)  
1 2 3 4 5 6 7 8 

05.08.2010 626/1/10 UA4000085096 1 481 276 420 740 638 210 1 480 247 470 0 0 

Опис: 
Обмежень немає. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 00152307 

Територія Полтавська область, Автозаводський р-н за КОАТУУ 5310436100 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво продуктів нафтоперероблення за КВЕД 19.20 

Середня кількість працівників: 2487 
Адреса, телефон: 39609 м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд 3, (0536)76-81-52 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 30.09.2021 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 3 576 2 807 
    первісна вартість 1001 28 806 29 116 
    накопичена амортизація 1002 ( 25 230 ) ( 26 309 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 300 248 233 854 
Основні засоби 1010 4 504 800 4 335 064 
    первісна вартість 1011 7 139 499 7 373 262 
    знос 1012 ( 2 634 699 ) ( 3 038 198 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 2 244 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8 1 082 670 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 36 395 0 



Усього за розділом I 1095 4 845 027 5 656 639 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 3 486 308 6 996 375 
Виробничі запаси 1101 947 153 1 289 540 
Незавершене виробництво 1102 490 277 835 153 
Готова продукція 1103 1 163 963 3 040 998 
Товари 1104 884 915 1 830 684 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 6 903 118 7 582 188 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 5 536 254 5 185 740 
    з бюджетом 1135 679 060 1 571 399 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 29 778 131 983 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 825 318 681 004 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 44 519 399 604 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 97 533 122 389 
Усього за розділом II 1195 17 572 110 22 538 699 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 89 460 

Баланс 1300 22 417 226 28 195 798 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 331 182 1 331 182 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 2 968 863 2 891 903 
Додатковий капітал 1410 5 032 889 5 032 889 
Емісійний дохід 1411 5 032 889 5 032 889 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -9 231 850 -8 078 389 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 101 084 1 177 585 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 31 640 31 640 
Пенсійні зобов’язання 1505 347 507 318 336 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 357 122 221 879 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 736 269 571 855 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 49 823 38 534 
    товари, роботи, послуги 1615 7 340 106 12 038 169 
    розрахунками з бюджетом 1620 1 033 479 1 682 199 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 
    розрахунками зі страхування 1625 5 914 6 052 
    розрахунками з оплати праці 1630 25 936 25 585 
    одержаними авансами 1635 2 362 980 3 049 214 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 191 814 237 515 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 10 569 821 9 369 090 
Усього за розділом IІІ 1695 21 579 873 26 446 358 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 22 417 226 28 195 798 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 00152307 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 36 566 085 22 395 950 

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 ( 32 590 140 ) ( 19 031 499 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 3 975 945 3 364 451 

    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 317 479 2 350 858 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 411 516 ) ( 350 224 ) 
Витрати на збут 2150 ( 698 353 ) ( 630 044 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 168 715 ) ( 257 909 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 3 014 840 4 477 132 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 2 244 0 



Інші фінансові доходи 2220 617 517 738 237 
Інші доходи 2240 722 28 292 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 2 394 224 ) ( 5 582 319 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 32 615 ) ( 41 501 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 1 208 484 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 380 159 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -131 983 -33 210 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 1 076 501 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 413 369 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 -28 268 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 -28 268 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -28 268 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 076 501 -441 637 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 22 111 258 11 349 634 
Витрати на оплату праці 2505 483 878 498 428 
Відрахування на соціальні заходи 2510 94 226 100 550 
Амортизація 2515 503 382 508 209 
Інші операційні витрати 2520 958 273 852 661 
Разом 2550 24 151 017 13 309 482 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/н 
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 
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Підприємство 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 
Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 46 185 540 32 823 029 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 7 529 6 388 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 907 987 613 644 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 5 548 7 625 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 84 219 
Надходження від операційної оренди 3040 17 892 4 016 
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 66 696 244 177 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 31 703 266 ) ( 22 802 388 ) 
Праці 3105 ( 385 617 ) ( 401 610 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 120 356 ) ( 127 150 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 15 348 839 ) ( 10 456 776 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 4 244 119 ) ( 1 761 058 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 11 104 720 ) ( 8 695 718 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 482 534 ) ( 204 948 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 274 240 ) ( 44 986 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 25 158 ) ( 123 475 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 148 734 -462 235 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 1 957 1 416 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 0 2 352 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 1 791 5 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 50 000 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 213 988 ) ( 296 244 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 160 000 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -370 240 -242 471 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 3 234 360 1 169 945 
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 ( 1 336 005 ) ( 485 904 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 24 784 ) ( 19 060 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 873 571 664 981 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 354 597 -39 725 
Залишок коштів на початок року 3405 44 519 93 123 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 488 1 260 
Залишок коштів на кінець року 3415 399 604 54 658 

Примітки: ПАТ "Укртатнафта" складає Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.  
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 00152307 

 
Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 
Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрова
ний капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатков
ий 

капітал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачен
ий капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок  на початок року 4000 1 331 182 2 968 863 5 032 889 0 -9 231 850 0 0 101 084 
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 1 331 182 2 968 863 5 032 889 0 -9 231 850 0 0 101 084 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період  

4100 0 0 0 0 1 076 501 0 0 1 076 501 

Інший сукупний дохід за звітний 
період  

4110 0 -76 960 0 0 76 960 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 
Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 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 -76 960 0 0 1 153 461 0 0 1 076 501 
Залишок на кінець року  4300 1 331 182 2 891 903 5 032 889 0 -8 078 389 0 0 1 177 585 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 00152307 

Територія Полтавська область, Автозаводський р-н за КОАТУУ 5310436100 
Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності Виробництво продуктів нафтоперероблення за КВЕД 19.20 

Середня кількість працівників: 3028 
Адреса, телефон: 39609 м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд 3, (0536)76-81-52 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 30.09.2021 p. 

Форма №1-к 
Код за ДКУД 1801007 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 3 714 2 924 
    первісна вартість 1001 29 143 29 453 
    накопичена амортизація 1002 ( 25 429 ) ( 26 529 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 320 868 254 474 
Основні засоби 1010 4 516 540 4 345 117 
    первісна вартість 1011 7 187 945 7 421 870 
    знос 1012 ( 2 671 405 ) ( 3 076 753 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 8 1 024 930 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 38 996 2 611 
Усього за розділом I 1095 4 880 126 5 630 056 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 3 493 707 7 003 804 
Виробничі запаси 1101 953 356 1 295 974 
Незавершене виробництво 1102 490 277 835 153 
Готова продукція 1103 1 163 963 3 040 998 
Товари 1104 886 111 1 831 679 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 6 900 618 7 567 888 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 5 537 160 5 186 622 
    з бюджетом 1135 683 368 1 579 984 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 29 778 131 983 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 686 590 678 945 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 49 919 404 366 
Готівка 1166 0 0 
Рахунки в банках 1167 0 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 97 533 122 389 
Усього за розділом II 1195 17 448 895 22 543 998 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 89 460 

Баланс 1300 22 329 110 28 174 514 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 331 182 1 331 182 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 2 968 863 2 891 903 
Додатковий капітал 1410 5 032 889 5 032 889 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -9 259 278 -8 023 788 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 
Неконтрольована частка 1490 0 0 
Усього за розділом I 1495 73 656 1 232 186 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 60 766 60 766 
Пенсійні зобов’язання 1505 347 507 318 336 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 357 122 221 879 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 765 395 600 981 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 49 823 38 534 
    товари, роботи, послуги 1615 7 271 695 11 959 751 
    розрахунками з бюджетом 1620 1 034 779 1 683 439 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 346 235 
    розрахунками зі страхування 1625 7 045 7 318 
    розрахунками з оплати праці 1630 29 712 29 667 
    одержаними авансами 1635 2 320 985 3 007 214 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 194 361 239 155 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 10 581 659 9 376 269 
Усього за розділом IІІ 1695 21 490 059 26 341 347 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 22 329 110 28 174 514 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 00152307 

 
Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2-к 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 36 605 270 22 479 308 

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 ( 32 612 167 ) ( 19 088 917 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 3 993 103 3 390 391 

    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 235 142 2 355 500 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 420 257 ) ( 358 818 ) 
Витрати на збут 2150 ( 699 308 ) ( 631 028 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 179 715 ) ( 345 984 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 2 928 965 4 410 061 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 615 864 738 325 
Інші доходи 2240 722 28 292 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 2 221 904 ) ( 5 582 319 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 32 641 ) ( 41 501 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 1 291 006 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 447 142 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -132 476 -33 216 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 1 158 530 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 480 358 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 -28 268 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 -28 268 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -28 268 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 158 530 -508 626 
Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 
Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 
III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 22 050 812 11 327 306 
Витрати на оплату праці 2505 555 507 571 574 
Відрахування на соціальні заходи 2510 109 756 116 409 
Амортизація 2515 505 532 510 411 
Інші операційні витрати 2520 1 052 491 936 560 
Разом 2550 24 274 098 13 462 260 

 
 



ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
Примітки: д/н 
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 00152307 

 
 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3-к 
Код за ДКУД 1801009 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 46 223 997 32 771 042 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 7 847 6 692 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 908 062 613 696 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 5 577 7 695 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 84 219 
Надходження від операційної оренди 3040 17 892 4 016 
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 67 843 245 865 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 31 643 864 ) ( 22 688 728 ) 
Праці 3105 ( 441 937 ) ( 458 037 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 136 956 ) ( 143 639 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 15 364 193 ) ( 10 471 239 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 603 ) ( 42 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 4 244 309 ) ( 1 761 118 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 11 119 281 ) ( 8 710 079 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 482 598 ) ( 204 948 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 274 240 ) ( 44 986 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 34 657 ) ( 96 353 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 147 143 -458 705 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    



    фінансових інвестицій 3200 0 0 
    необоротних активів 3205 1 876 1 412 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 136 2 440 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 50 000 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 214 481 ) ( 297 266 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 160 000 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -372 469 -243 414 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 3 234 360 1 169 945 
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 ( 1 336 005 ) ( 485 904 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 24 784 ) ( 19 060 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 873 571 664 981 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 353 959 -37 138 
Залишок коштів на початок року 3405 49 919 95 784 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 488 1 260 
Залишок коштів на кінець року 3415 404 366 59 906 

Примітки: ПАТ "Укртатнафта" складає Консолiдований звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.  
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 



КОДИ 
Дата 01.10.2021 

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

за ЄДРПОУ 00152307 

 
Консолідований звіт про власний капітал 

За дев'ять місяців 2021 року  
Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 
  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код 
рядка 

Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінка

х 

Додатков
ий 

капітал 

Резер
вний 
капіт

ал 

Нерозподі
лений 

прибуток 
(непокрит

ий 
збиток) 

Неопла
чений 

капітал 

Вилуче
ний 

капітал 
Всього 

Некон
трольо

вана 
частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Залишок на початок року 4000 1 331 182 2 968 863 5 032 889 0 -9 259 278 0 0 73 656 0 73 656 
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 1 331 182 2 968 863 5 032 889 0 -9 259 278 0 0 73 656 0 73 656 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період  

4100 0 0 0 0 1 158 530 0 0 1 158 530 0 1 158 530 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 -76 960 0 0 76 960 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету відповідно 
до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій  4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Анулювання викуплених акцій  4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -76 960 0 0 1 235 490 0 0 1 158 530 0 1 158 530 
Залишок на кінець року  4300 1 331 182 2 891 903 5 032 889 0 -8 023 788 0 0 1 232 186 0 1 232 186 

Примітки: д/н 
 
Керівник    Овчаренко П.В. 
 
 
Головний бухгалтер   Оголяр О.Л. 



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

ПРИМIТКИ до окремої фiнансової звiтностi ПАТ "Укртатнафта"  
 
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  
ПАТ "Укртатнафта" є публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим в Українi. Компанiя 
була заснована пiд попередньою назвою Акцiонерне товариство "Транснацiональна 
фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" вiдповiдно до Указiв Президента 
України № 704/94 вiд 29 листопада 1994 року та Президента Республiки Татарстан № ДП-883 вiд 
13 грудня 1994 року та вiдповiдно до угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї 
"Про створення Транснацiональної фiнансово-промислової нафтової компанiї "Укртатнафта" вiд 
4 липня 1995 року.  
Код ЕДРПОУ: 00152307 
Мiсцезнаходження згiдно Статуту: 39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свiштовська, буд. 
3. 
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  
 

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.  
 
Основнi засоби 
 

До класу основних засобiв, крiм об'єктiв груп 103 "Будинки та споруди" та 104 "Машини та 
обладнання", застосовується модель собiвартостi. 
З 1 сiчня 2018 року об'єкти груп 103 "Будинки та споруди" та 104 "Машини та обладнання" 
облiковуються по справедливiй (переоцiненiй) вартостi.  
Порогом суттєвостi для проведення переоцiнки  було встановлено 10%  вiд справедливої 
вартостi активу.  
ПАТ "Укртатнафта" вiдображає активи з права користування, що стосуються оренди установок 
для виробничої дiяльностi. Активи з права користування вiдображаються у складi основних 
засобiв так, якби вони були власнiстю орендаря. 
Облiковуються активи з права користування, застосовуючи модель собiвартостi, амортизацiя 
розраховується лiнiйним методом. 



 
Орендне зобов'язання вiдображається в облiку по справедливiй вартостi. 
 
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, % Облiковується на балансi у сумi, грн. 
ТОВ  МСЧ "Нафтохiмiк" 100   2244,00 
 
Фiрма "Укртатнафтасервiс"*** 100  0,00 
 
ТОВ "Укртатнафтасервiс"*** 100  0,00 
РАЗОМ      2244,00 
*** забалансовий облiк збиткiв по методу участi в капiталi 
 
Запаси       
 

Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї. До вартостi покупних товарiв (нафтопродуктiв) включається акцизний податок, 
сплачений постачальнику у складi цiни. 
 
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, нафтоподуктiв, придбаних для перепродажу, та металобрухту - середньозваженим 
методом. 
 
Готова продукцiя, незавершене виробництво, товари 
 

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. 
 
 
 



Акцiонерний капiтал 
 

Станом на 30.09.2021 акцiонерний капiтал ПАТ "Укртатнафта" складався з 1 481 276 420 
затверджених i випущених простих акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. кожна. Всi акцiї мають 
однаковi права голосу i права на отримання дивiдендiв. Поправка на iнфляцiю в розмiрi 590 544 
тис.грн., котра вiдображає вплив гiперiнфляцiї, що була в Українi вiд дати внеску в акцiонерний 
капiтал до 1 сiчня 2001 року, входить до складу статтi "Капiтал у дооцiнках". 
 
Забезпечення наступних витрат i платежiв 
 

Пенсiйнi зобов'язання iз визначеними виплатами - ПАТ "Укртатнафта" зобов'язане компенсувати 
Державному пенсiйному фонду України кошти на пенсiї, якi виплачуються певним групам його 
працiвникiв, якi працювали у шкiдливих умовах i, як результат, отримали право виходу i 
отримання пенсiї ранiше встановленого пенсiйним законодавством вiку.  
 

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. 
 

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 - 11,8 % 
- припущення щодо щорiчного збiльшення заробiтної плати - 5 % 
- рiвень плинностi персоналу - 1,7%. 
 
Iншi довгостроковi та фiнансовi зобов'язання  
 

Iншi довгостроковi зобов'язання були визнанi в результатi реструктуризацiї торгової 
кредиторської заборгованостi Компанiї до кiнця 2022 року та довгострокової оренди установок.  
 

Iншi довгостроковi зобов'язання є безвiдсотковими та пiсля первiсного визнання облiковуються 
по справедливiй вартостi. 
 

Фiнансова допомога являє собою суми, отриманi ПАТ "Укртатнафта" вiд третiх сторiн строком 
вiд 60 до 365 днiв, в той час як ПАТ оцiнює справедливу вартiсть фiнансової допомоги з 
використанням очiкуваного термiну погашення на основi фактичного перiоду погашення 
подiбної фiнансової допомоги. Якщо фiнансова допомога не погашається протягом очiкуваного 
перiоду, визнається новий фiнансовий iнструмент зi строком погашення у вiдповiдностi до 
контракту. Фiнансова допомога є незабезпеченою та безпроцентною.  
 
Фiнансовi iнструменти 
 

В червнi кiльком боржникам Компанiї була надана вiдстрочка з оплати боргiв на загальну суму 2 



157 634 тис. грн. Строк погашення по березень 2040 рокiв. Дисконтована вартiсть на момент 
вiдстрочки склала 868 772 тис. грн. Збиток вiд первiсного визнання фiнансового iнструменту 
визнаний у звiтi про фiнансовi результати та сукупний дохiд як фiнансовi витрати. 
У вереснi також кiльком боржникам Компанiї була надана вiдстрочка з оплати боргiв на загальну 
суму 579 206 тис. грн. Строк погашення по вересень 2031 рокiв. Дисконтована вартiсть на момент 
вiдстрочки склала 171 111 тис.грн. Збиток вiд первiсного визнання фiнансового iнструменту 
визнаний у звiтi про фiнансовi результати та сукупний дохiд як фiнансовi витрати. 
 
Наявнi лiценцiї (на основний вид дiяльностi) 
 

Лiцензiя на виробництво пального №АЖ 078309 вiд 01.07.2019 року до 01.07.2024 року. 
Лiцензiя на право торгiвлi пальним, за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi №АЖ 078013 вiд 
01.07.2019 року до 01.07.2024 року. 
 
Операцiйне середовище  
 

На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавiрусом (COVID-19), почало швидко 
поширюватися по всьому свiту, в результатi чого Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я у 
березнi 2020 року оголосила про пандемiю. Заходи, що були вжитi багатьма країнами для 
стримання поширення COVID-19, призводять до значних зривiв операцiйної дiяльностi багатьох 
компанiй та мають значний вплив на свiтовi фiнансовi ринки. Значення впливу COVID-19 на 
бiзнес Компанiї багато в чому залежить вiд тривалостi та охоплення свiтової та української 
економiк ефектами пандемiї. 
Макроекономiчна ситуацiя протягом перших мiсяцiв 2020 року сприяла стабiлiзацiї фiнансової 
системи України. У 2020 роцi темп iнфляцiї споживчих цiн в Українi становив 5% (у порiвняннi з 
4,1% у 2019 роцi). Проте внутрiшнi та зовнiшнi фактори, вплив яких на економiку України 
розпочався у другому пiврiччi 2019 року та значно посилився у 2020 роцi, призвели до девальвацiї 
гривнi. Станом на 31 грудня 2020 року офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара 
США становив 28,27 гривнi за 1 долар США порiвняно з 23,69 гривнi за 1 долар США станом на 
31 грудня 2019 року. 
Триває перiод погашення державних боргiв, якi Україна залучала в кризовi перiоди для пiдтримки 
валютної лiквiдностi. Валютнi виплати за державним боргом залишаються концентрованими. 
Сукупно у 2020-2022 роках валютнi виплати Уряду та Нацiонального банку України (НБУ) разом 
з процентами перевищать 24 мiльярди доларiв США. Бiльшу частину цiєї суми потрiбно буде 
рефiнансувати на зовнiшнiх ринках.  
У наступних перiодах основний макроекономiчний ризик представлений значними виплатами 
державного боргу. У зв'язку з цим критично важливими залишаються реалiзацiя нової програми 
Мiжнародного валютного фонду та умови спiвпрацi з iншими мiжнародними фiнансовими 
установами. 
Станом на кiнець 2019 року НБУ встановив облiкову ставку у розмiрi 13,5%. Протягом 2020 року 
було прийнято рiшення щодо подальшого пом'якшення монетарної полiтики, i облiкову ставку 
НБУ було зменшено до 6%. Проте у березнi 2021 року облiкову ставку було пiдвищено до 6,5%, а 
у квiтнi 2021 року - до 7,5%.  
 
Подiї  
В першiй половинi 2021 року пандемiя коронавiрусу продовжила поширюватися Україною, що 
призвело до подовження дiї адаптивного карантину до 30 червня 2021 року. У рiзних регiонах 
України постiйно вводяться додатковi мiсцевi обмеження залежно вiд кiлькостi випадкiв 
захворюваностi у вiдповiдних регiонах. Керiвництво Компанiї постiйно вiдстежує вплив введених 
обмежень на операцiї Компанiї та вважає, що вони не мають значного впливу на її дiяльнiсть. 
30 березня 2021 року рiшенням АМКУ було визнано дiї Компанiї та iнших спiввiдповiдачiв щодо 
створення та пiдтримання системи договiрних вiдносин, якi забезпечують реалiзацiю свiтлих 



нафтопродуктiв i призвели до дотримання спiльного пiдходу у цiноутвореннi та спiльних умов 
реалiзацiї товару, - порушенням Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" у виглядi 
антиконкурентних узгоджених дiй, якi стосуються встановлення цiн на свiтлi нафтопродукти. За 
вказане порушення на Компанiю був накладений штраф в сумi 2 297 513 тисячi гривень. В травнi 
2021 року Компанiя оскаржила рiшення АМКУ до Господарського суду м. Києва. На момент 
випуску цiєї фiнансової звiтностi остаточне рiшення в справi прийняте не було. Керiвництво 
Компанiї залучило консультантiв для аналiзу даної справи, були сформованi заперечення щодо 
рiшення АМКУ та сформована стратегiя захисту iнтересiв Компанiї в судовому процесi. 
Керiвництво Компанiї оцiнює ймовiрнiсть вирiшення судової справи на користь Компанiї та 
скасування накладеного штрафу як високу. 
У першому пiврiччi 2021 року Компанiя отримала безвiдсоткову фiнансову допомогу у розмiрi 
499 385 тисяч гривень з термiном погашення до вересня 2021 року. Компанiя також отримала вiд 
ключових контрагентiв, кредиторська заборгованiсть яких складає 10 001 840 тисяч гривень, 
зобов'язання не вимагати сум, що пiдлягають сплатi до кiнця червня 2022 року, якщо Компанiя не 
має достатнiх коштiв для погашення цiєї заборгованостi. 
 

У першому пiврiччi 2021 року Компанiя також виплатила 1 574 438 тисяч гривень заборгованостi, 
яка була реструктуризована на 31 грудня 2020 року, ранiше її контрактного строку. Також 
Компанiя продовжила термiн погашення торгової дебiторської заборгованостi у сумi 931 815 
тисяч гривень, яка була непогашена станом на 31 грудня 2020 року, згiдно з новими умовами, 
суми мають бути погашенi протягом 2027-2029 рокiв. 
 
Головний бухгалтер     О.Л.Оголяр 
 
 
ПРИМIТКИ до консолiдованої звiтностi ПАТ "Укртатнафта"  
 
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. 
 
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. 
 

СТРУКТУРА ГРУПИ 
ПАТ "Укртатнафта"  (Компанiя)  є публiчним акцiонерним товариством, зареєстрованим в 
Українi. Компанiя була заснована пiд попередньою назвою Акцiонерне товариство 
"Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта" вiдповiдно до Указiв 
Президента України № 704/94 вiд 29 листопада 1994 року та Президента Республiки Татарстан № 
ДП-883 вiд 13 грудня 1994 року та вiдповiдно до угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської 
Федерацiї "Про створення Транснацiональної фiнансово-промислової нафтової компанiї 
"Укртатнафта"  вiд 4 липня 1995 року.  
 

Юридична адреса та основне мiсце ведення дiяльностi Компанiї: вул. Свiштовська 3, Кременчук, 
Полтавська обл., Україна.  
 
Перелiк пiдприємств, консолiдованих Компанiєю, та їхня основна дiяльнiсть представленi таким 
чином: 
Назва пiдприємства  Країна реєстрацiї Основна дiяльнiсть Частка власностi 
Фiрма "Укртатнафтасервiс" Дочiрнє пiдприємство Україна  Будiвництво iнших споруд
 100.00% 



 
ТОВ "Укртатнафтасервiс"   Дочiрнє пiдприємство Україна  Будiвництво iнших споруд
 100.00% 
 
ТОВ МСЧ "Нафтохiмiк"   Дочiрнє пiдприємство Україна Надання медичних послуг
 100.00% 
 
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
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. 
 

Основнi засоби та нематерiальнi активи - Будiвлi та споруди, машини та обладнаня 
вiдображаються за переоцiненою вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 
збиткiв вiд зменшення корисностi, якщо є.  
 

Iншi основнi засоби облiковуються за iсторичної вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу 
та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, якщо є.  
 

Iсторична вартiсть об'єктiв основних засобiв, якi були придбанi пiсля дати переходу на облiк 
вiдповiдно до МСФЗ, включає: (а) цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, 
якi не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 
безпосередньо пов'язанi iз доведенням об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 
необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва Групи. Вартiсть активiв, 
побудованих самою Групою, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та 
вiдповiдну частину виробничих накладних витрат. 
 

Будiвлi та споруди, машини та обладнаня переоцiнюються з достатньою регулярнiстю, щоб 
переконатись, що балансова вартiсть iстотно не вiдрiзняється вiд справедливої вартiстi на кiнець 
звiтного перiоду. 
 

Збiльшення балансової вартостi, що виникає при переоцiнцi, зараховується в iнший сукупний 
дохiд i збiльшує резерв переоцiнки в капiталi. Зменшення корисностi активу, який був ранiше 
дооцiнений, визнається в iншому сукупному доходi та зменшує ранiше визнаний резерв 
переоцiнки в капiталi; всi iншi зменшення корисностi вiдображаються у складi прибутку або 
збитку за рiк. Резерв переоцiнки будiвель i споруд, машин та обладнання, включений до капiталу, 
переноситься безпосередньо в нерозподiлений прибуток, коли надлишок переоцiнки реалiзується 
пiсля вибуття активу або коли актив використовується Групою; в останньому випадку сума 
надлишку, що реалiзується, є рiзницею мiж амортизацiєю на основi переоцiненої балансової 
вартостi активу та амортизацiєю на основi первiсної вартостi активу. 
 

Подальшi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив у 
лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з 
даним активом, а вартiсть активу може бути достовiрно оцiнена. Витрати на дрiбний ремонт та 



повсякденне обслуговування вiдносяться до складу витрат в перiод їх виникнення. Вартiсть 
замiни основних частин або компонентiв об'єктiв основних засобiв капiталiзується, а замiнена 
частина списується. 
 

Сума, яка пiдлягає амортизацiї - це первiсна або переоцiнена вартiсть об'єкта основних засобiв, за 
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку 
Група отримала б на даний момент вiд реалiзацiї цього активу, пiсля вирахування оцiночних 
витрат на вибуття, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та 
стану, якi цей актив матиме наприкiнцi його строку експлуатацiї. 
 

Амортизацiя. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка активу i 
розраховується iз використанням прямолiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного 
використання представленi таким чином (кiлькiсть рокiв): 
 

Основнi засоби Первiсний строк корисного використання, рокiв 
Будiвлi та споруди 5-60 
Машини та обладнання 2-30 
Автомоторнi та iншi транспортнi засоби 2-10 
Iншi основнi засоби 3-11 
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї 
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року.  
 

Нематерiальнi активи - Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв зменшення корисностi. Очiкуванi 
строки корисного використання та метод амортизацiї переглядаються на кiнець кожного звiтного 
перiоду, причому вплив будь-яких змiн в оцiнках облiковується на перспективнiй основi.  
 

Амортизацiя вiдображається у складi консолiдованого прибутку чи збитку на прямолiнiйнiй 
основi протягом очiкуваного строку корисного використання нематерiальних активiв, який, як 
передбачається, не перевищує п'ять рокiв.  
 

Визнання нематерiального активу припиняється пiсля його вибуття або коли не очiкується 
одержання майбутнiх економiчних вигод вiд його подальшого використання чи вибуття. 
Прибутки або збитки, якi виникають вiд припинення визнання нематерiального активу i 
оцiнюються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу, 
визнаються у складi консолiдованого прибутку чи збитку у тому перiодi, в якому припиняється 
визнання такого активу. 
 

Право користування: Згiдно МСФЗ 16 "Оренда" Група вiдображає право користування. Основна 
орендна дiяльнiсть Групи стосується оренди установок для виробничої дiяльностi, де 
контрактний перiод оренди становить 2-3 роки. Iншi договори оренди оцiнюються як малоцiннi 
для цiлей МСФЗ 16. 
 

Група вирiшила застосувати стандарт з дати його обов'язкового застосування 1 сiчня 2019 року, 
використовуючи модифiкований ретроспективний метод без коригування порiвняльних 
показникiв. Права користування активом для оренди майна оцiнюються на дату переходу, так 
якби новi правила завжди застосовувалися. Усi iншi права користуванням активом оцiнюються за 
сумою зобов'язань за орендою з дати застосування стандарту (з урахуванням будь-яких 
передоплачених або нарахованих витрат). 
 

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).  
 

Запаси - Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї. Витрати на запаси, включаючи вiдповiдну частину фiксованих та змiнних накладних 
витрат, розподiляються на запаси за методом, який найкраще пiдходить для вiдповiдного класу 
запасiв. Сира нафта та нафтопродукти оцiнюються за методом середньозваженої вартостi, а 
незавершене виробництво, сировина, запаснi частини, iншi допомiжнi матерiали i готова 
продукцiя - за методом ФIФО ("перше надходження - перше вибуття"). Чиста вартiсть реалiзацiї 
являє собою очiкувану цiну продажу запасiв, за вирахуванням усiх очiкуваних витрат на 
завершення виробництва та реалiзацiю.  
 

Розподiл фiксованих накладних виробничих витрат на витрати з переробки базується на 
виробничих потужностях пiд звичайної роботи у нормальних умовах. Нормальна виробнича 
потужнiсть являє собою очiкуваний обсяг виробництва у звичайних умовах, з урахуванням втрати 
потужностi у результатi планового технiчного обслуговування. Отже, сума фiксованих накладних 
витрат, якi вiдносяться на кожну одиницю продукцiї, не збiльшується внаслiдок низького рiвня 
виробництва або простою виробничих потужностей. Нерозподiленi накладнi витрати визнаються 
як витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Змiннi виробничi накладнi витрати 
розподiляються на кожну одиницю продукцiї на основi фактичного використання виробничих 
потужностей.  
 

Дебiторська заборгованiсть: Передоплати - Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю за 
мiнусом резерву на знецiнення. Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо 
товари чи послуги, за якi було здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, 
або якщо передоплати стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до 
категорiї необоротних активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються 
до балансової вартостi активу пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо 
iснує ймовiрнiсть того, що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. 
Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi 
вони були здiйсненi. 
 

Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена передоплата, не 
будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним чином, i вiдповiдний 
збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. 
 

Знецiнення фiнансових активiв - оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. На основi 
прогнозiв Група оцiнює очiкуванi кредитнi збитки пов'язанi з борговими iнструментами, якi 
оцiнюються за амортизованою вартiстю. Група оцiнює очiкуванi кредитнi збитки i визнає чистi 
збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i активiв за договорами з покупцями на кожну звiтну 
дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з урахуванням 
iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей 
у часi та (iii) всю обгрунтовану i пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та 
прогнозованi майбутнi економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль. 
 

Група застосовує спрощений пiдхiд до створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, 
передбачений МСФЗ 9, який дозволяє використання резерву пiд очiкуванi збитки за весь строк 
iнструменту для всiх активiв у категорiях дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, 
роботи, послуги, дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв та iнша 
дебiторська заборгованiсть (Етап 2). Для банкiвських рахункiв Група застосовує загальну модель 
знецiнення на основi змiн кредитної якостi з моменту первiсного визнання. 
 

Станом на звiтну дату Група має два види фiнансових активiв, що пiдлягають оцiнцi у 
вiдповiдностi до моделi очiкуваних кредитних збиткiв: 
 



o грошовi кошти та їх еквiваленти; 
o торгова та iнша дебiторська заборгованiсть. 
 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 
-Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю за фiнансовими iнструментами спочатку 
визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому переоцiнюється за амортизованою 
вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. 
 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть: Кредиторська заборгованiсть визнається, якщо 
контрагент виконав свої зобов'язання за угодою, i облiковується за амортизованою вартiстю iз 
використанням методу ефективної процентної ставки. 
 

Пенсiйнi зобов'язання iз визначеними виплатами - Група здiйснює внески до Державного 
пенсiйного фонду України на основi заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Групи за 
такими внесками включенi у статтю "Витрати на персонал". Цi суми включаються до складу 
витрат того перiоду, в якому вони були понесенi.  
 

Пенсiйнi зобов'язання iз встановленими виплатами - Група зобов'язана компенсувати 
Державному пенсiйному фонду України кошти за пенсiї, якi виплачуються державою колишнiм 
працiвникам Групи, якi працювали у шкiдливих для здоров'я умовах працi (перелiк професiй за 
"Списком I" i "Списком II"), отже одержали право на отримання пенсiї до настання звичайного 
пенсiйного вiку, як визначено пенсiйним законодавством.  
 

Резерви - Резерви визнаються тодi, коли Група має поточне зобов'язання (юридичне або 
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання 
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може 
бути достовiрно оцiнена. 
 

Сума, визнана як резерв, являє собою найкращу оцiнку компенсацiї, необхiдної для погашення 
поточного зобов'язання на звiтну дату, з урахуванням усiх ризикiв та невизначеностi, характерних 
для цього зобов'язання. Якщо сума резерву розраховується з використанням грошових потокiв, 
визначених для погашення iснуючого зобов'язання, його балансова вартiсть є приведеною 
вартiстю таких грошових потокiв. 
 

У випадках коли очiкується, що деякi або всi економiчнi вигоди, необхiднi для врегулюваня суми 
резерву, будуть вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнається як актив, 
якщо iснує достатня впевненiсть у тому, що таке вiдшкодування буде отримане, i сума 
дебiторської заборгованостi може бути достовiрно визначена.  
 

Визнання доходу вiд торгiвлi iншими товарами для перепродажу за чистою сумою. Коли Група 
виступає принципалом, доходи вiд реалiзацiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї 
представляються у звiтностi розгорнуто.  
 

Первiсне визнання i подальша оцiнка отриманої фiнансової допомоги: Фiнансова допомога 
спочатку визнається за її справедливою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 
ставки, обчисленої за ринковою ставкою, яка була визначена на основi середньомiсячної ставки за 
виданими фiнансовими органiзацiями кредитами на дату видачi. Рiзниця мiж номiнальною сумою 
фiнансової допомоги та її справедливою вартiстю облiковується як прибуток при початковому 
визнаннi у складi фiнансових доходiв; ефект дисконтування визнається у складi фiнансових 
витрат. 
 

Акцiонерний капiтал ПАТ "Укртатнафта" складається 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. Усi акцiї мають рiвнi права голосу та право на отримання дивiдендiв. 
Балансова вартiсть акцiонерного капiталу мiстить коригування на iнфляцiю у сумi 590 544 тисячi 
гривень, що вiдображає вплив гiперiнфляцiї, що iснувала в Українi з дати внесення акцiонерного 
капiталу i до 1 сiчня 2001 року. 



 
Звiт про рух грошових коштiв: Звiт про рух грошових вiдображає змiни, якi вiдбулися в русi 
грошових коштiв товариства за 9 мiсяцiв 2021 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. 
 
Наявнiсть лiцензiй:  
 

ПАТ "Укртатнафта" (на основний вид дiяльностi): Лiцензiя на виробництво пального №АЖ 
078309 вiд 01.07.2019 року до 01.07.2024 року. Лiцензiя на право торгiвлi пальним, за вiдсутностi 
мiсць оптової торгiвлi №АЖ 078013 вiд 01.07.2019 року до 01.07.2024 року. 
 

ТОВ "УКРТАТНАФТАСЕРВIС"  
"Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв, що за класом наслiдкiв (вiдповiдальностi) 
належать до об'єктiв з середнiми та значними наслiдками" 
Лiцензiя №64-Л вiд 31.10.2018 року 
Видана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України 
Термiн дiї: без обмежень 
"Використання джерел iонiзуючого випромiнювання" 
Лiцензiя №ОВ 070555 вiд 15.04.2019 року 
Видана Державною iнспекцiєю ядерного регулювання України 
Термiн дiї: 15.04.2024 року 
Дозвiл №344.18.30 вiд 24.10.2018 року на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (лабораторiя 
зварювання та контролю) 
Виданий Державною службою України з питань працi 
Термiн дiї: 24.10.2023 року 
"На право зберiгання пального (виключно для потреб власного споживання чи промислової 
переробки)" 
Лiцензiя №16030414202000440 вiд 04.03.2020 року 
Видана Головне управлiння ДПС у Полтавськiй областi 
Термiн дiї: 04.03.2025 року 
"На право оптової торгiвлi пальним, за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi" 
Лiцензiя №АЖ 078026 вiд 01.07.2019 року 
Видана Державна фiскальна служба України 
Термiн дiї: 01.07.2024 року (не подовжено з 01.07.2020 року) 
 

ДП "ФIРМА "УКРТАТНАФТАСЕРВIС"  
Господарська дiяльнiсть з будiвництва об'єктiв IV i V категорiї складностi 
Лiцензiя №25-Л вiд 13.07.2016 р. 
Ввидана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України 
Термiн дiї: 13.07.2021 р. 
"Використання джерел iонiзуючого випромiнювання" 
Лiцензiя №ОВ 070353 вiд 27.07.2011 року 
Видана Державною iнспекцiєю ядерного регулювання України 
Термiн дiї: 27.07.2023 року 
"На право оптової торгiвлi пальним, за вiдсутностi мiсць оптової торгiвлi" 
Лiцензiя №АЖ 078453 вiд 01.07.2019 року 
Видана Державна фiскальна служба України 
Термiн дiї: 01.07.2024 року (не подовжено з 01.07.2020 року) 
 

ТОВ "Медико-Санiтарна Частина "Нафтохiмiк"  
Лiцензiя на роздрiбну торгiвлю лiкарськими засобами Серiя АГ №501042 вiд 26.11.2010р.   



 
Операцiйне середовище: На початку 2020 року нове захворювання, викликане коронавiрусом 
(COVID-19), почало швидко поширюватися по всьому свiту, в результатi чого Всесвiтня 
органiзацiя охорони здоров'я у березнi 2020 року оголосила про пандемiю. Заходи, що були вжитi 
багатьма країнами для стримання поширення COVID-19, призводять до значних зривiв 
операцiйної дiяльностi багатьох компанiй та мають значний вплив на свiтовi фiнансовi ринки. 
Значення впливу COVID-19 на бiзнес Групи багато в чому залежить вiд тривалостi та охоплення 
свiтової та української економiк ефектами пандемiї. 
 

Макроекономiчна ситуацiя протягом перших мiсяцiв 2020 року сприяла стабiлiзацiї фiнансової 
системи України. У 2020 роцi темп iнфляцiї споживчих цiн в Українi становив 5% (у порiвняннi з 
4,1% у 2019 роцi). Проте внутрiшнi та зовнiшнi фактори, вплив яких на економiку України 
розпочався у другому пiврiччi 2019 року та значно посилився у 2020 роцi, призвели до девальвацiї 
гривнi. Станом на 31 грудня 2020 року офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара 
США становив 28,27 гривнi за 1 долар США порiвняно з 23,69 гривнi за 1 долар США станом на 
31 грудня 2019 року. 
 

Триває перiод погашення державних боргiв, якi Україна залучала в кризовi перiоди для пiдтримки 
валютної лiквiдностi. Валютнi виплати за державним боргом залишаються концентрованими. 
Сукупно у 2020-2022 роках валютнi виплати Уряду та Нацiонального банку України (НБУ) разом 
з процентами перевищать 24 мiльярди доларiв США. Бiльшу частину цiєї суми потрiбно буде 
рефiнансувати на зовнiшнiх ринках.  
 

У наступних перiодах основний макроекономiчний ризик представлений значними виплатами 
державного боргу. У зв'язку з цим критично важливими залишаються реалiзацiя нової програми 
Мiжнародного валютного фонду та умови спiвпрацi з iншими мiжнародними фiнансовими 
установами. 
 

Станом на кiнець 2019 року НБУ встановив облiкову ставку у розмiрi 13,5%. Протягом 2020 року 
було прийнято рiшення щодо подальшого пом'якшення монетарної полiтики, i облiкову ставку 
НБУ було зменшено до 6%. Проте у березнi 2021 року облiкову ставку було пiдвищено до 6,5%, а 
у квiтнi 2021 року - до 7,5%. 
 

Стрiмкий розвиток подiй, спричинених поширенням коронавiрусу, призвiв до формування 
розривiв лiквiдностi окремих банкiв та зростання попиту на мiжбанкiвськi кредитнi ресурси. З 
метою збереження фiнансової стабiльностi НБУ переглянув принципи функцiонування 
кредитно-грошової полiтики, запровадив довгострокове рефiнансування банкiв, пiдкрiпив банки 
готiвковою iноземною валютою, вiдстрочив формування банками резервiв капiталу, 
запропонував банкам запровадити особливий пiльговий перiод обслуговування кредитiв у перiод 
дiї карантину для населення та бiзнесу (кредитнi канiкули).  
 

Значна кiлькiсть компанiй в Українi вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на 
невизначений на дату пiдготовки цiєї окремої фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються 
для стримування поширення вiрусу, включаючи карантин, соцiальну дистанцiю, призупинення 
дiяльностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури тощо, впливають на економiчну дiяльнiсть 
пiдприємств, у тому числi i Компанiї. 
 

Уряд, який був сформований пiсля парламентських виборiв у липнi 2019 року, був вiдправлений у 
вiдставку 4 березня 2020 року, i був призначений новий уряд. У контекстi полiтичних змiн ступiнь 
непевностi, у тому числi щодо майбутнього напрямку реформ в Українi, залишається вкрай 
високим. Окрiм цього, негативна динамiка свiтових ринкiв, пов'язана з пандемiєю коронавiрусу, 
може мати подальший негативний вплив на економiку України. Остаточний результат полiтичної 
та економiчної ситуацiї в Українi та її поточнi наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони 
можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та бiзнес Компанiї.  
 



Управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належних заходiв на пiдтримку стабiльної 
дiяльностi Компанiї, необхiдних за iснуючими обставинами. Ця окрема фiнансова звiтнiсть 
вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в 
Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. 
 

Подiї  
 

В першiй половинi 2021 року пандемiя коронавiрусу продовжила поширюватися Україною, що 
призвело до подовження дiї адаптивного карантину до 30 червня 2021 року. У рiзних регiонах 
України постiйно вводяться додатковi мiсцевi обмеження залежно вiд кiлькостi випадкiв 
захворюваностi у вiдповiдних регiонах. Керiвництво Групи постiйно вiдстежує вплив введених 
обмежень на операцiї Групи та вважає, що вони не мають значного впливу на її дiяльнiсть. 
 

30 березня 2021 року рiшенням АМКУ було визнано дiї Компанiї та iнших спiввiдповiдачiв щодо 
створення та пiдтримання системи договiрних вiдносин, якi забезпечують реалiзацiю свiтлих 
нафтопродуктiв i призвели до дотримання спiльного пiдходу у цiноутвореннi та спiльних умов 
реалiзацiї товару, - порушенням Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" у виглядi 
антиконкурентних узгоджених дiй, якi стосуються встановлення цiн на свiтлi нафтопродукти. За 
вказане порушення на Компанiю був накладений штраф в сумi 2 297 513 тисячi гривень. В травнi 
2021 року Компанiя оскаржила рiшення АМКУ до Господарського суду м. Києва. На момент 
випуску цiєї фiнансової звiтностi остаточне рiшення в справi прийняте не було. Керiвництво 
Компанiї залучило консультантiв для аналiзу даної справи, були сформованi заперечення щодо 
рiшення АМКУ та сформована стратегiя захисту iнтересiв Компанiї в судовому процесi. 
Керiвництво Компанiї оцiнює ймовiрнiсть вирiшення судової справи на користь Компанiї та 
скасування накладеного штрафу як високу. 
 

У першому пiврiччi 2021 року Група отримала безвiдсоткову фiнансову допомогу у розмiрi 499 
385 тисяч гривень з термiном погашення до вересня 2021 року. Група також отримала вiд 
ключових контрагентiв, кредиторська заборгованiсть яких складає 10 001 840 тисяч гривень, 
зобов'язання не вимагати сум, що пiдлягають сплатi до кiнця червня 2022 року, якщо Група не має 
достатнiх коштiв для погашення цiєї заборгованостi. 
 

У першому пiврiччi 2021 року Група також виплатила 1 574 438 тисяч гривень заборгованостi, яка 
була реструктуризована на 31 грудня 2020 року, ранiше її контрактного строку. Також Група 
продовжила термiн погашення торгової дебiторської заборгованостi у сумi 931 815 тисяч гривень, 
яка була непогашена станом на 31 грудня 2020 року, згiдно з новими умовами, суми мають бути 
погашенi протягом 2027-2029 рокiв. 
 
Головний бухгалтер                                           О.Л.Оголяр 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
За пiдсумками дiяльностi ПАТ "Укртатнафта" у третьому кварталi 2021 року Товариство зазначає 
такi ключовi моменти: 
 
- переробка нафтової сировини склала 1 032 тис. тонн, що на 42% бiльше нiж у другому кварталi 
2021 року. Збiльшення обсягiв переробки стало можливим завдяки запуску в роботу одночасно 
двох технологiчних потокiв з первинної переробки нафти. В серпнi обсяг переробки становив 14 
тис. тонн за добу, що є найвищим показником за останнi роки; 
 
- було проведено роботи по замiнi каталiзаторiв на установцi каталiтичного риформiнгу та на 
установцi гiдроочищення дизельного палива. Замiна каталiзаторiв на установцi каталiтичного 
риформiнгу сприяла збiльшенню виробництва високооктанових компонентiв бензинiв i 
зменшенню додавання високовартiсних iмпортних добавок МТБЕ та метанолу; 
 
Для пiдтримки конкурентоспроможностi та зменшення питомих витрат ПАТ "Укртатнафта" 
придiляє основну увагу проектам направленим на енергозбереження, оптимiзацiї капiтальних i 
поточних ремонтiв, замiнi застарiлого обладнання. 
 
За третiй квартал 2021 року до державного та мiсцевих бюджетiв рiзних рiвнiв  ПАТ 
"Укртатнафта" сплатило 6,9 млрд. грн. податкiв та зборiв, з них 23,8 млн. грн. надiйшло до 
мiсцевих бюджетiв, до обласного бюджету - 4,8 млн. грн. 
 
Дiяльнiсть пiдприємств нафтового сектору економiки в 3 кварталi 2021 року знаходилась пiд 
впливом рiзноманiтних ризикiв (як зовнiшнiх, так i внутрiшнiх). Ринкове середовище вносило у 
дiяльнiсть пiдприємства елементи невизначеностi i поширювало низку ризикових ситуацiй. 
 
На ситуацiю, що склалася в нафтопереробному секторi економiки впливав прогресивно 
зростаючий iмпорт нафтопродуктiв в Україну, глобальнi змiни в геополiтичнiй ситуацiї країни, 
недосконалiсть податкового  законодавства. Диспропорцiя в ставках акцизного податку на 
бензини та скраплений газ стимулювала споживання скрапленого газу замiсть бензинiв, що 
призвело до такої ситуацiї на паливному ринку України, при якiй не може працювати жодний 
вiтчизняний НПЗ, оскiльки вiтчизняний паливний ринок може бути повнiстю забезпечений 
бензинами власного виробництва, в той час як залежнiсть вiд iмпорту скрапленого газу в 3 
кварталi складала 85%.  
 
З вересня 2020 року на розглядi Верховної Ради знаходиться Закон України № 4098 "Про 
внесення змiн до Податкового кодексу України щодо збалансованостi ставок акцизного податку 
на пальне". Законопроектом пропонується внести змiни до пiдпункту 215.3.4 пункту 215.3 статтi 
215 Податкового кодексу України та вирiвняти ставки акцизного податку: на бензини з 213,50 
Євро на 139,50 Євро; на скраплений газ з 52 Євро на 139,50 Євро. Збалансування ставок акцизiв в 
перспективi призведе до росту споживання бензинiв до 3 млн. тонн та зниження споживання 
скрапленого газу до 1 млн. тонн на рiк, що збiльшить завантаження українських НПЗ, зростуть 
iнвестицiї у видобуток вуглеводнiв в Українi та надходження до бюджету країни. 
 
 
 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Наскiльки це вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання 
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних 
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i про те, 
що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно 
до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 
 


