Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

Петрина I.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.04.2017
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05451150
4. Місцезнаходження
93400 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87
5. Міжміський код, телефон та факс
0645700505, 0645700505
6. Електронна поштова адреса
pat@lggas.com.ua
ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

lg.104.ua
(адреса сторінки)

27.04.2017
(дата)

в мережі Інтернет 27.04.2017
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. 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
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом
забезпечення окремо)
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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. Примітки:
1.10. Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється, тому що Емiтент - акцiонерне
товариство. 3. Товариство у звiтному перiодi не брало участи у створеннi юридичних осiб. 4.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена
посада вiдсутня в штатному розкладi емiтента. 7.2. Iнформацiя про облiгацiї не наводиться у
зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск облiгацiй. 7.3. Iнформацiя про
iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у
звiтному перiодi випуск iнших цiнних паперiв. 7.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не
наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск
похiдних цiнних паперiв. 8.1. Емiтент не має зобов`язань за кредитами банкiв, випусками
облiгацiй, iпотечнини цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (у
тому числi за похiдними цiнними паперами) та фiнансовими iнвестицiями в корпоротивнi права.
8.4., 8.5., 8.6. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв та Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надається, тому що звiтному перiодi рiшення про
вчинення значних правочинiв не приймалося i значнi правочини не вчинялися. 9. Борговi цiннi
папери не випускались. 10. Конвертацiя цiнних паперiв не проводилась. 11. Iнформацiя про
замiну управителя не наводиться, оскiльки посада управителя у Емiтента вiдсутня. 12.
Iнформацiя про керуючого iпотекою не наводиться, оскiльки така посада у Емiтента вiдсутня.
13. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не наводиться, оскiльки
Емiтент не має таких активiв. 14. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних
сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не заповнено, за вiдсутнiстю таких
сертифiкатiв. 15.1.Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не
заповнена, оскiльки Емiтент не користувався iпотечним кредитом. 15.2. Iнформацiя про розмiр
iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнена, оскiльки Емiтент не користувався
iпотечним кредитом. 15.3. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну
дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом
звiтного перiоду не заповнена, оскiльки Емiтент не користувався iпотечним кредитом. 15.4.
Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не заповнена, оскiльки Емiтент не
користувався iпотечним кредитом. 16. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв не заповнена, оскiльки Емiтент не користувався послугами
фiнансової установи для обслуговування iпотечних активiв. 17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка
складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не наводиться, оскiльки
фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi. 19. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 611935
3. Дата проведення державної реєстрації
11.05.1994
4. Територія (область)
Луганська обл.
5. Статутний капітал (грн)
3651490
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
25
8. Середня кількість працівників (осіб)
1435
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
35.23 - Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
42.21 - Будiвництво трубопроводiв
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" м. Київ
2) МФО банку
300647
3) поточний рахунок
200605226
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
немає
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Розподiл природного, нафтового АВ № 527279 26.08.2010
НКРЕ України
23.03.2015
газу та газу (метану) вугiльних
родовищ
Лiцензiя переоформлена постановою Нацiональної комiсiї, що
Опис
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Постачання природного газу,
газу (метану) вугiльних
родовищ за регульованим
тарифом
Опис
Надання освiтнiх послуг
навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного
навчання, перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї
Опис

послуг (НКРЕКП) вiд 08.09.2015 р. № 2284 на безстрокову.
АВ № 527280 26.08.2010
НКРЕ України
23.03.2015

Лiцензiя переоформлена постановою Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (НКРЕКП) вiд 08.09.2015 р. № 2283 на безстрокову.
АЕ № 458890 28.07.2014 Мiнiстерство освiти i науки 03.06.2024
України

Орiєнтовно строк дiї лiцензiї буде продовжений.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрина Iгор Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Нацiональна акцiонерга компанiя "Нафтогаз України", головний фахiвець вiддiлу
документального оформлення реалiзованого газу управлiння договiрної роботи та реалiзацiї
природного газу департаменту реалiзацiї газу.
8. Опис
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
(Протокол № 28/12-2015 вiд 28.12.2015 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Повноваження: Голова
Правлiння: - органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв
засiдань Правлiння. - має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений
керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової
ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами,
установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами
та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини,
договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з
урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв, якi встановленi Статутом та
внутрiшнiми документами Товариства, та за наявностi вiдповiдного рiшення по кожному
правочину компетентного органу Товариства (Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв) в
залежностi вiд повноважень наданих Статутом кожному органу Товариства. - вiдповiдає за

ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз
Наглядової радою та iншими органами Товариства; - має право надавати пропозицiї Загальним
зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї Голови
Правлiння крiм повноважень, визначених Статутом, належить: - скликати засiдання Правлiння,
визначати їх порядок денний та голосувати на них. - пiдписувати вiд iменi Товариства договори
з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй Голови (члена)
Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних
зборiв. - пiдписувати Колективний договiр; - подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для
призначення їх до складу Правлiння; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової
ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати
участь в Загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги,
пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти
iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй
особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог,
визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду,
подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних
дiй iншiй особi, якщо iнше не передбачено Статутом та/або компетенцiєю вiдповiдного органу
Товариства; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради,
Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi функцiї,
необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Обов'язки: Голова Правлiння
зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом
Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати
рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у
засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової
ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну
iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою
у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Вiдповiдальнiсть: Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству
його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству,
вiдповiдно до чинного законодавства України; - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у
розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не
встановлений чинним законодавсвом України. Оплата проводиться згiдно контракту,
затвердженого Наглядовою радою Товариства, винагорода в натуральнiй формi не надавалась.
Посадову особу обрано у межах строку, на який було обрано Правлiння, а саме до 31 липня 2016
року включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Луганськгаз", тимчасово
виконуючий обов'язки Голови Правлiння. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi
обiймав посади: головний фахiвець вiддiлу документального оформлення реалiзованого газу
управлiння договiрної роботи та реалiзацiї природного газу департаменту реалiзацiї газу
Нацiональної акцiонерної компанiх "Нафтогаз України". Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних
не надано.
1. Посада
Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Головний iнженер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибак Сергiй Володимирович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1967
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Луганськгаз"- тимчасово виконуючий обов'язки Головного iнженера.
8. Опис
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
(Протокол № 24/07-2013 вiд 24.07.2013 р.). Повноваження: У разi тимчасової вiдсутностi Голови
Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов'язки виконує Перший заступник
Голови Правлiння або iнший заступник Голови Правлiння, призначений наказом Голови
Правлiння Товариства. Перший заступник Голови Правлiння за вiдсутностi Голови Правлiння,
має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом
Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та
представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Має право: отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння
вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi
довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях
Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного
засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з
пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi
необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та
спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Зобов'язаний: - дiяти в iнтересах
Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй
дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння,
внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на
вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних
зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови
правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Перший заступник Голови
Правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями
або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного
законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення
Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у
голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi
Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на них обов'язкiв,
у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не
встановлений чинним законодавством України. За виконання посадових обов'язкiв отримує
оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в
натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової
дiяльностi обiймав посади: заступника начальника виробничо - технiчного вiддiлу, провiдного
фахiвця з фiнансово - економiчної безпеки, провiдного фахiвця з технiчних систем безпеки

вiддiлу економiчної безпеки; т.в.о. Головного iнженера. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлан Микола Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1964
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ", директор.
8. Опис
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
(Протокол вiд 12.04.2015 р. №12/04-2015) з 23.05.2016 р. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член
правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,
необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у
складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi
Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови
правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку
денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання
до порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати
вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв
Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член
правлiння зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами
Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати
конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах
третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi
Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду
Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству
внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення,
утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть
вiдповiдальностi за збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за
порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi
пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За

виконання посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою
радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 35 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: начальник управлiння з
правового забезпечення ПАТ "Луганськгаз", радник Голови Правлiння ПАТ "Луганськгаз",
начальник юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз", провiдний фахiвець з фiнансовоекономiчної безпеки вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", тимчасово виконуючий
обовя'зки начальника вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", начальник
Новопсковського мiжрайонного управлiння по експлуатацiї газового господарства - фiлiї ПАТ
"Луганськгаз", директор ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власов Олександр Геннадiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1979
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Луганськгаз", начальник вiддiлу розрахункiв з юридичними та фiзичними особами.
8. Опис
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
(Протокол вiд 12.04.2015 р. №12/04-2015) з 23.05.2016 р. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член
правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство,
необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у
складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi
Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови
правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку
денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання
до порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати
вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв
Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член
правлiння зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством
України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами
Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати
конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають
доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах

третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi
Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду
Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству
внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення,
утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть
вiдповiдальностi за збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за
порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi
пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За
виконання посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою
радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 19 рокiв.
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник служби облiку газу Краснодонського
МРУЕГГ ПАТ "Луганськгаз", начальник управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ
"Луганськгаз", начальник управлiння облiку та балансiв ПАТ "Луганськгаз", начальник вiддiлу
розрахункiв з юридичними та фiзичними особами. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших
пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Моiсеєнко Iван Євгенович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1978
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта", директор.
8. Опис
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
(Протокол вiд 19.01.2016 р. №19/01-2016). Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має
право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння
вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi
довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях
Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного
засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з
пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi
необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та
спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - дiяти в
iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення,
прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях

Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у
чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю,
включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член
правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями
або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного
законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення
Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у
голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi
Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього
обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових
обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в
тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 16 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття
паспортних даних не надано.
1. Посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з комерiцiйної дiяльностi та
обслуговування клiєнтiв
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лабецька Наталiя Миколаївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1984
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПАТ "Луганськгаз", заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань.
8. Опис
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
(Протокол вiд 19.01.2016 р. №19/01-2016). Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має
право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння
вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi
довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях
Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного
засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з
пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi
необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та
спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - дiяти в

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення,
прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях
Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у
чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю,
включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член
правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями
або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного
законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення
Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у
голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi
Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього
обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових
обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в
тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 10 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посади: економiста з фiнансової роботи ПАТ <Луганськгаз>, начальника вiддiлу
бюджетування та контролю ПАТ <Луганськгаз>, заступника Голови Правлiння з фiнансовоекономiчних питань.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова
особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на
розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кирюхiна Ольга Олександрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1974
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ДПI у м. Луганську у Луганськiй областi, радник податкової та митної справи 3 рангу.
8. Опис
Призначена на посаду вiдповiдно до наказу Голови правлiння № 111-ОС вiд 26.08.2015
року Повноваження: Головний бухгалтер - забезпечує ведення бухгалтерського та податкового
облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", податковим кодексом України, з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського та у податковому облiку всiх господарських операцiй. Має право: - дiяти вiд
iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi
структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших
питань. - в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. - самостiйно вести

листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з
питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника
пiдприємства. - вносити на розгляд голови правлiння ПАТ "Луганськгаз" пропозицiї по
вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi цiєю iнструкцiєю. - вносити
пропозицiї головi правлiння ПАТ "Луганськгаз": про притягнення до матерiальної та
дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення
працiвникiв, що вiдзначилися. - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства
про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та
документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов'язкiв. - вказiвки i розпорядження
головного бухгалтера по питанню бухгалтерського облiку, фiнансової, статистичної,
оперативної звiтностi та контролю обов'язкове для всiх пiдроздiлiв i фiлiй ПАТ "Луганськгаз". подання про призначення, переведення та звiльнення з займаних посад головних бухгалтерiв
фiлiй, працiвникiв бухгалтерської служби, матерiально-вiдповiдальних осiб. Головний бухгалтер
несе вiдповiдальнiсть: - за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язкiв, що
передбаченi цiєю посадовою iнструкцiєю, - в межах, визначених чинним законодавством
України про працю. - за правопорушення, скоєнi в процесi здiйснення своєї дiяльностi, - в
межах, визначених чинним адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством
України. - за завдання матерiальної шкоди - в межах, визначених чинним цивiльним
законодавством та законодавством про працю України. За виконання посадових обов'язкiв
отримує оплату вiдповiдно до строкового трудового договору затвердженого Головою
правлiння. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 23 роки.
Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймала посаду: радника податкової та
митної справи 3 рангу ДПI у м. Луганську у Луганськiй областi.. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з юридичних питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сєньков Євген Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1978
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Радник Голови Правлiння з юридичних питань ПАТ "Луганськгаз".
8. Опис
Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства
(Протокол вiд 16.11.2016 р. №16/11-2016). Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має
право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння
вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi
довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити
пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях

Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного
засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з
пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi
необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та
спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до
розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - дiяти в
iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення,
прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях
Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у
чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю,
включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член
правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями
або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного
законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення
Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у
голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi
Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього
обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр
вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових
обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту, затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в
тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти
рокiв обiймав посади: грудень 2013 р. - березень 2014 р. - начальник вiддiлу претензiйнопозовної роботи юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; березень 2014 - липень 2015 р. начальник юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; вересень 2015 р. - червень 2016 р. перший заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Концерн Стирол"; червень 2016
р. - листопад 2016 р. - радник Голови Правлiння з юридичних питань ПАТ "Луганськгаз".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття
паспортних даних не надано.
1. Посада
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Швидкий Едуард Анатолiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник
акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код
31815603. Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "Луганськгаз" вiд 26.10.2016 р. № 26/102016 було прийнято рiшення обрати посадову особу Головою Наглядової ради. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р.
строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Повноваження та обов'язки
посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства.
Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi в
натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю
щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не
володiє.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Винокуров Валерiй Вiкторович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1976
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник
акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код
31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу
обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду
Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi
в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах
Товариство не володiє.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ахметов Рустем Сафiуллович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1967
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)

24
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник
акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код
31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу
обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Повноваження
та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду
Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi
в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах
Товариство не володiє.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сабiров Ельдар Муллаханович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1967
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
26
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник
акцiонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМЕГАКАПIТАЛ", код 35488730. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства,
Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового
договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття
паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будьяких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
1. Посада
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пташник Андрiй Юрiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1985

5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник начальника вiддiлу.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник
акцiонера Товариства, юридичної особи - Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", код 20077720. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi
Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльноправового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на
розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади
на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Супрун Лiля Петрiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1972
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
23
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20). Протоколом
засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Луганськгаз" вiд 27.10.2016 р. № 1 було прийнято рiшення
обрати посадову Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. строком на 3 (три) роки.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про
Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору,
винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття паспортних
даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших
пiдприємствах Товариство не володiє.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стельмах Олександра Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р.
строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi
Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльноправового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на
розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади
на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.
1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорожинська Оксана Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1971
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня.
8. Опис
Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20). Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р.
строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi
Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльноправового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на
розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади
на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
04071, Київська обл., Подiльський р-н, м. Київ, вул. Нижнiй вал, буд. 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ № 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.05.2011
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 591-04-19 482-52-07
8. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги емiтенту.
1. Найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21665382
4. Місцезнаходження
04070, Київська обл., Подiльський р-н, м. Київ, вул. Борисоглiбська, буд. 5, лiтера "А"
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 263457
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 593-10-36 593-10-31
8. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис
ПАТ АБ "Клiринговий дiм" надає послуги емiтенту з обслуговування зберiгачем операцiй
емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв.
1. Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БI.АЙ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31113488
4. Місцезнаходження
04112, м.Київ, вулиця Дегтярiвська, будинок 48, офiс 708
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
198651
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.04.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 237-03-08 237-03-09
8. Вид діяльності
Страхова дiяльнiсть

9. Опис
ПрАТ "Страхова група "Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги з обов'язкового страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв та добровiльного
срахування майна.
1. Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНА ГРУПА
АУДИТОРIВ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32621402
4. Місцезнаходження
04053, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, вул. Артема, буд. 58-2 В, квартира 27
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3265
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.09.2003
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 501-24-41 501-24-41
8. Вид діяльності
Аудиторська дiяльнiсть
9. Опис
ТОВ "Мiжнародна група аудиторiв" надає послуги щодо проведення аудиторської
перевiрки та складання аудиторського висновку щодо фiнансової звiтностi товариства станом на
31.12.2016 р.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
20.08.2010
686/1/10

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000084099

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,5
7302980
3651490
100
проста
рні іменні
бездокумент
арна іменна
Торгiвля цiнними паперами ПАТ "Луганськгаз" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (на бiржовому ринку, на органiзацiйно оформлених
позабiржових ринках цiнних паперiв) не здiйснювалась. Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Договору з
фондовою бiржею ПФТС про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.04.2011 року, 11.04.2011 року Операцiйним уплавлiнням ПФТС прийнято
рiшення № 1104/2011/02 про включення акцiй простих iменних ПАТ "Луганськгаз" до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового
Реєстру. Додаткова емiсiя акцiй у звiтому перiодi не проводилась.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

X
X

Дата
виникнення

X
0
X
0
Додаткової iнформацiї немає.

Дата
погашення
X

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2

3

Основні
види
продукції

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
0

2
Реалiзацiя
природного
газу
Транспортува 206,375 млн. куб. м.
ння
природного
газу
Постачання 135,835 млн. куб. м.
природного
газу

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
135,835 млн. куб. м.
703772
81,5

4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

149024

92,67

206,375 млн. куб. м.

149024

17,24

10870

6,76

135,835 млн. куб. м.

10870

1,26

у грошовій формі
(тис.грн)

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
Собiвартiсть природного газу
Оплата працi та соцiальнi
нарахування
Матерiальнi витрати
Амортизацiя та iншi витрати

3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
85,36
3,13
1,72
9,79

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз"
Луганська область, м.Сєверодонецьк

Дата

КОДИ
01.04.2017

за ЄДРПОУ

05451150

4412900000
Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
230
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Розподілення газоподібного палива через
Вид економічної
35.22
за КВЕД
місцеві (локальні) трубопроводи
діяльності
Середня кількість працівників: 1435
Адреса, телефон: 93400 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87, 0645700505
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 31.03.2017 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

106
270
( 164 )
782
128 151
609 255
( 481 104 )
0
0
(0)
0
0
(0)

67
248
( 181 )
858
127 269
611 808
( 484 539 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

250

250

1035
1040
1045
1050
1060

136 000
623
0
0
0

136 000
623
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
265 912

0
265 067

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

7 918
0
0
0
0
0
0
0

7 898
0
0
0
0
0
0
0

1125

1 203 062

1 375 940

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

6 803
131 729
0
5 284
511
26 045
0
9 793
0
0
0
0

5 858
159 669
0
5 284
10
25 960
0
24 061
0
0
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
9 906
1 401 051

0
0
0
0
679
1 605 359

1200

0

0

1300

1 666 963

1 870 426
На кінець
звітного
періоду
4
3 651
0
0
364 263
0
0
0
-687 351
(0)
(0)
0
-319 437

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

3 651
0
0
365 370
0
0
0
-670 200
(0)
(0)
0
-301 179

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
275 951
0
0
0
0
0

0
0
0
258 181
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
275 951

0
0
0
0
0
0
0
258 181

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
1 178 387
202 436
0
56
252
303 460
6 226
0
0
1 260
0
0
114
1 692 191

0
1 458 295
231 610
0
760
3 255
228 604
6 226
0
0
2 664
0
0
268
1 931 682

1700

0

0

1800
1900

0
1 666 963

0
1 870 426

Керівник

Петрина Iгор Володимирович

Головний бухгалтер

Кирюхiна Ольга Олександрiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз"

Дата

КОДИ
01.04.2017

за ЄДРПОУ

05451150

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

864 623

736 093

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 819 032 )
(0)

( 694 432 )
(0)

2090

45 591

41 661

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
2 065

0
0
0
37

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 5 414 )
(0)
( 59 392 )

( 3 133 )
(0)
( 382 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

38 183

2195
2200
2220

( 17 150 )
0
0

(0)
0
6

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(0)
(0)
0

0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

0

38 189

2295
2300

( 17 150 )
0

(0)
0

2305

0

0

2350

0

38 189

2355

( 17 150 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-17 150

0
38 189

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
32 759
Витрати на оплату праці
2505
21 196
Відрахування на соціальні заходи
2510
4 581
Амортизація
2515
3 452
Інші операційні витрати
2520
118 080
Разом
2550
180 068
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
74 265
15 713
3 329
3 091
117 083
213 481
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Петрина Iгор Володимирович

Головний бухгалтер

Кирюхiна Ольга Олександрiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз"

Дата

КОДИ
01.04.2017

за ЄДРПОУ

05451150

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1 квартал 2017 року
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

805 516
0
0
0
0
0
0

308 063
55
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
305

0
0
0
0
0
271

3100
3105
3110
3115
3116

( 727 074 )
( 13 426 )
( 3 580 )
( 3 520 )
(0)

( 276 216 )
( 11 740 )
( 3 698 )
( 10 013 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 581 )
57 640

(0)
( 592 )
6 130

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

6
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 779 )
(0)
(0)

( 150 )
( 40 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-779

(0)
-184

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

9 250

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 23 345 )
(0)
(0)
(0)

(0)
( 15 )
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 28 498 )
-42 593
14 268
9 793
0
24 061

(0)
-15
5 931
18 258
0
24 189

Керівник
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газифiкацiї "Луганськгаз"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.04.2017

за ЄДРПОУ

05451150

Звіт про власний капітал
За 1 квартал 2017 року
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
3 651
0

4
0
0

5
365 370
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-670 200
0

4010
4090
4095

0
0
3 651

0
0
0

0
0
365 370

0
0
0

4100

0

0

-1 107

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-301 179
0

0
0
-670 200

0
0
0

0
0
0

0
0
-301 179

0

-17 150

0

0

-18 257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
4210
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
матеріальне заохочення
4240
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
капіталу
4260
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
акцій
Анулювання викуплених
4270
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
Зменшення номінальної
4280
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
Придбання (продаж)
4291
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
Разом змін у капіталі
4300
Залишок на кінець року
Примітки: Додаткової iнформацiї немає.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-1
0

0
0

0
0

-1
0

0
3 651

0
0

-1 107
364 263

0
0

-17 151
-687 351

0
0

0
0

-18 258
-319 437

Керівник

Петрина Iгор Володимирович

Головний бухгалтер

Кирюхiна Ольга Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
"ЛУГАНСЬКГАЗ"
за перiод з 01 сiчня по 31 березня 2017 року
Iнформацiя про Товариство
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
"ЛУГАНСЬКГАЗ" (далi - Товариство).
Код за ЄДРПОУ - 05451150.
Мiсцезнаходження Товариства: 93400, Луганська область, мiсто Сєвєродонецьк, вулиця
Гагарiна, буд.87.
Товариство є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України,
створене та дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу
України, законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", а
також iнших нормативно-правових актiв України. Товариство створене на пiдставi рiшення
Державного комiтету по нафтi та газу вiд 11 березня 1994 р. № 91 шляхом перетворення
Державного пiдприємства по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" у Вiдкрите
акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" на пiдставi Указу
Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" № 210/93 вiд 15 червня 1993 року.
У вiдповiдностi до норм Закону України "Про акцiонернi товариства" у 2010 роцi Товариство
здiйснила перереєстрацiю та змiнила назву на "Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз".
Товариство займається постачанням та транспортуванням природного газу у Луганськiй областi.
Газ купується у НАК "Нафтогаз України" та її дочiрнiх пiдприємств, а також у приватних
постачальникiв природного газу, та постачається споживачам (промисловим споживачам,
житлово-комунальним пiдприємствам, населенню тощо) за тарифами, встановленими
Нацiональною Комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики (далi - "НКРЕ")
для кожної з категорiй споживачiв. Транспортування газу вiдбувається через магiстральнi
трубопроводи ДК "Укртрансгаз" та розподiльчi мережi Товариства.
Також, Товариство продає послуги з експертизи проектiв та спорудження газових трубопроводiв
вiдповiдно до отриманої лiцензiї.
Станом на 31 грудня 2016 та 31 березня 2017 рр., виходячи з кiлькостi акцiй в оборотi, склад
акцiонерiв Товариства є наступним:
Акцiонери

31 березня 2017 р.% 31 грудня 2016 р.%

ПрАТ "ГАЗТЕК"

49,91 49,91

НАК "Нафтогаз України"
Iншi

25,00 25,00

25,09 25,09
100% 100%

Умови в яких працює Товариство
Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що спостерiгалася в Українi останнiм часом,
тривала у 2016 роцi - 1 квартали 2017 року, у зв'язку з проведенням анти - терористичної
операцiї в Донецькiй i Луганськiй областi.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю; погiршення якостi
активiв, викликане економiчною ситуацiєю; знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори.
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 Товариства.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Промiжня фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСБО 1 "Подання
фiнансової звiтностi" за перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 березня 2017 року, i складається з
таких компонентiв:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31березня 2017 року;
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 1 квартал 2017 року;
Звiт про власний капiтал за 1 квартал 2017 року;
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 1 квартал 2017 року;
Пояснювальнi примiтки
Для складання фiнансової звiтностi Товариство застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова
звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч (далi "тис.грн."), якщо не зазначено iнше.
З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облiкова полiтика, що базується на
стандартах МСФЗ (IAS и IFRS) в повному обсязi.
4. Застосування нових, або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Не було нових стандартiв, змiн до стандартiв, що набули чинностi для фiнансових перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2017 року, та мали суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства.
5. Безперервнiсть дiяльностi

Станом на 31 березня 2017 р. вартiсть чистих активiв Товариства мала вiд'ємне значення 319 437
тис.грн.
Один ряд зобов'язань Товариства розстроченi та мають тривалий термiн погашення вiд трьох до
десяти рокiв. Вiд'ємне значення вартостi чистих активiв Товариства без урахування
довгострокових зобов'язань становить 61256 тис.грн.
В найближчому майбутньому Товариство планує запровадити ряд iнiцiатив iз скорочення витрат
та оптимiзацiї операцiйної структури.
В результатi збiльшення грошових потокiв вiд споживачiв газу та скорочення витрат,
керiвництво очiкує, що чистi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi будуть на рiвнi,
достатньому для своєчасного погашення зобов'язань Товариства.
Таким чином, керiвництво вважає, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при
складаннi цiєї фiнансової звiтностi є доречним. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена
з урахуванням припущення стосовно безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв
та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
6. Суттєвi облiковi судження
Складання фiнансової звiтностi Товариства згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень,
оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат,
активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну дату.
Резерв сумнiвних боргiв
Товариство регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення
корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при оцiнцi
збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Товариство аналогiчним
чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на
несприятливу змiну в статусi погашення зобов'язань позичальниками в складi групи або змiну
економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками
невиконання зобов'язань за активами у складi групи.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв
стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об'єктивних ознак
зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду,
Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи
дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
Дебiторська заборгованiсть в складi активiв звiту про фiнансовий стан зменшена на суму
стовiдсоткового резерву, створеного у 2014 роцi пiд ризики неповернення заборгованостi
суб'єктами, якi знаходяться на непiдконтрольних територiях Луганської областi.
Реструктуризована торгова кредиторська заборгованiсть
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть дисконтується до її чистої теперiшньої вартостi
iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка, що коливається в межах 15-27% i притаманна

переважнiй бiльшостi фiнансових iнструментiв, якi мають схожi умови та характеристики,
залишок часу, протягом якого вiдсоткова ставка за договором залишатиметься фiксованою,
залишок часу по виплатi основної суми боргу. Керiвництво визначає строк реструктуризацiї
кредиторської заборгованостi виходячи з умов контракту, чинного законодавства, iнших
регуляторних принципiв, галузевої практики та iншої доступної iнформацiї.
У зв'язку iз обставинами, викладеними у примiтцi до статтi кредиторська заборгованiсть дохiд
вiд реструктуризацiї кредиторської заборгованостi у 1 кварталi 2017 року не визнавався.
Податкове та iнше законодавство
Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та
митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди
чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами
державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного
тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень
законодавства, що регулюють дiяльнiсть Товариства, є правильним, i що Товариство
дотрималось усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та
вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Вiдстрочений податковий актив
Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
у разi, якщо iснує iмовiрнiсть, що буде отриманий податковий прибуток, до якого можна
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для
визначення вартостi вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi виходячи з
iмовiрних строкiв та рiвня оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, а також стратегiї
податкового планування в майбутньому.
Державна власнiсть, що не пiдлягає приватизацiї
Згiдно з договором, пiдписаним мiж Товариством та Мiнiстерством енергетики та вугiльної
промисловостi України, Товариство отримало певнi основнi засоби в господарське вiдання. На
основi аналiзу договору на господарське вiдання, керiвництво Товариства вважає, що всi ризики
та винагороди вiд користування цими активами переходять до Товариства, тому цi активи
визнаються у балансi Товариства в момент отримання з вiдповiдним вiдображенням у складi
iншого додаткового капiталу. Керiвництво вважає, що Товариство буде i надалi використовувати
цi активи в осяжному майбутньому.
Знецiнення нефiнансових активiв
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi
потоки, перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою з наступних величин:
справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй iнформацiї по
комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, якi мають обов'язкову силу, або на
ринкових цiнах за вирахуванням додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу.
Розрахунок цiнностi вiд використання базується на моделi дисконтованих грошових потокiв.
Грошовi потоки беруться з бюджету на наступнi п'ять рокiв i не включають в себе дiяльнiсть з
реструктуризацiї, по проведенню якої у Товариства ще немає зобов'язань, або суттєвi iнвестицiї
в майбутньому, якi полiпшать результати активiв пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, i який

перевiряються на предмет знецiнення. Сума очiкуваного вiдшкодування найбiльш чутлива до
ставки дисконтування, що використовується в моделi дисконтованих грошових потокiв, а також
до очiкуваних потокiв грошових коштiв i темпiв росту, якi використовуються з метою
екстраполяцiї.
7. Основнi принципи облiкової полiтики
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю або доцiльною (умовною) собiвартiстю
(стосовно активiв, придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу
та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Доцiльна собiвартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю
замiщення з урахуванням економiчного знецiнення за результатами незалежної оцiнки.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного
використання кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є
такими:
Будiвлi та споруди 5 - 50 рокiв
Газотранспортне обладнання 3 - 50 рокiв
Транспортнi засоби 1 - 12 рокiв
Iншi основнi засоби 3 - 25 рокiв
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних
активiв i вводу їх в експлуатацiю.
Собiвартiсть основних засобiв включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв,
якi визнанi за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Аналогiчно, при
проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi
балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всi необхiднi для
такого визнання критерiї. Всi iншi витрати на ремонти та технiчне обслуговування
вiдображаються у складi прибутку або збитку по мiрi їх понесення.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли
певнi подiї чи змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути
вiдшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисностi активу, перевищення його
балансової вартостi над оцiночною вiдшкодовуваною вартiстю вартiсть такого активу або
одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до вартостi очiкуваного вiдшкодування.
Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з двох величин: чистої цiни
продажу активу або вартостi використання активу.
Перерахунок iноземної валюти
Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена у гривнях (далi - "грн"), що є функцiональною
валютою i валютою подання звiтностi Товариства. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно
вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення

операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi
включаються до звiту про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за
iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату
первiсної операцiї. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй
валютi, перераховуються за обмiнним курсом, який дiяв на дату визначення справедливої
вартостi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить оцiнку наявностi ознак можливого зменшення
корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення щорiчного
тестування на предмет зменшення корисностi Товариство визначає вартiсть вiдшкодування
активу. Вартiсть вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу
або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi
використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо
цей актив генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв
або груп активiв. Коли балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки,
перевищує суму його/її вiдшкодування, вважається, що його/її кориснiсть зменшилась, i його/її
вартiсть списується до суми вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання очiкуванi
грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконту
(до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi й ризики,
властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на
реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких
операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються
оцiночними коефiцiєнтами, котируваннями акцiй дочiрнiх пiдприємств, якi вiльно обертаються
на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи iншими показниками справедливої вартостi, що є в
наявностi.
Розрахунок зменшення корисностi Товариства ?рунтується на детальних кошторисах та
прогнозних розрахунках, що складаються окремо для кожної з одиниць Товариства, що
генерують грошовi потоки, мiж якими розподiляються iндивiдуальнi активи. Кошториси та
прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв
розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування
майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi
запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi
вiдповiдають функцiям активiв зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо
переоцiнених об'єктiв основних засобiв, сума дооцiнки яких вiдображалася безпосередньо у
складi iншого сукупного доходу. В такому випадку зменшення корисностi також вiдображається
у складi iншого сукупного доходу в сумi, що не перевищує попередньої переоцiнки.
На кожну звiтну дату Товариство здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або
зменшився. За наявностi таких ознак Товариство оцiнює суму вiдшкодування активу або
одиницi, що генерує грошовi потоки. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в
попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо змiнилися попереднi припущення,
застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку
вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок сторнування збитку
вiд зменшення корисностi, не повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням

амортизацiї), яку б визначили, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в
попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про фiнансовi
результати, за винятком випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких
випадках сторнування вiдображається як дооцiнка.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються, вiдповiдно, як фiнансовi
активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити
та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи, наявнi
для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при
ефективному хеджуваннi. Товариство визначає класифiкацiю фiнансового активу при
первiсному визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх
справедливої вартостi додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у
строк, встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї
на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство
бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть i фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу.
Станом на 31 березня 2017 року Товариство не класифiкувало жодних фiнансових активiв як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
чи як iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї:
Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на
активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля первiсного визнання такi
фiнансовi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу
ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або
витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з
використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про фiнансовi
результати у складi фiнансових витрат.
Збитки внаслiдок зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi
iнших операцiйних витрат.

Фiнансовi iнвестицiї з визнанням прибутку i збитку за таким iнструментом в iншому сукупному
доходi
Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають дольовi i борговi цiннi папери. Дольовi
iнвестицiї, класифiкованi як наявнi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не були класифiкованi
анi як призначенi для торгiвлi, анi як переоцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток. Борговi цiннi папери у цiй категорiї - це такi цiннi папери, якi Товариство має намiр
утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення
лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою
вартiстю, а нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у
складi резерву iнструментiв, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання
iнвестицiї, в якiй накопиченi доходи або витрати перекласифiковуються з резерву iнструментiв,
наявних для продажу, до складу прибутку або збитку, i визнаються як фiнансовi витрати.
Товариство оцiнило свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi
припущення про можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо
Товариство не в змозi здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв
для них, i намiри керiвництва щодо їх продажу в найближчому майбутньому змiнились,
Товариство в рiдких випадках може ухвалити рiшення щодо перекласифiкацiї таких фiнансових
активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської заборгованостi дозволяється у тому
випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i дебiторської заборгованостi, i
при цьому Товариство має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в осяжному
майбутньому або до погашення. Перекласифiкацiя до складу iнструментiв, утримуваних до
погашення, дозволяється тiльки в тому випадку, якщо Товариство має можливiсть i має намiр
утримувати фiнансовий актив до погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї "наявнi для продажу",
пов'язанi з ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi
прибутку або збитку протягом решти строку iнвестицiй iз застосуванням ефективної процентної
ставки. Рiзниця мiж новою оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових потокiв
також амортизується протягом решти строку використання активу iз застосуванням ефективної
процентної ставки. Якщо згодом встановлюється, що актив знецiнився, сума, вiдображена у
капiталi, перекласифiковується до звiту про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано частини фiнансового активу або частини
групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; або
- якщо Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на
себе зобов'язання з виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без
суттєвої затримки за "транзитною" угодою, i або (a) Товариство передало практично всi ризики
та вигоди вiд активу, або (б) Товариство не передає, але й не залишає за собою, практично всiх
ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
У разi якщо Товариство передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу,

при цьому анi передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов'язаних iз
ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi
триваючої участi Товариства в цьому активi.
У цьому випадку Товариство також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i
вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi
Товариством.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за
меншою з двох сум:
первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути
пред'явлена до оплати Товариством.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи
групи фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення
корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi
ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного
визнання активу ("випадок виникнення збиткiв"), i такий випадок або випадки виникнення
збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових
активiв, який може бути достовiрно визначений. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi
можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих
фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу,
ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi
спостережуваної ринкової iнформацiї, помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах,
що корелюють зi збитками за активами.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Спочатку Товариство визначає, чи iснують об'єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення
корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо є суттєвим, а також iндивiдуальнi або
сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У
випадку, якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi розглянутого окремо фiнансового
активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв
з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється
на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на
предмет зменшення корисностi, i стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток
вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на
сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi
фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та
приведеною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх
очiкуваних збиткiв за кредитом, якi ще не були понесенi). Приведена вартiсть очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за
фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу процентну ставку, то ставкою
дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна ефективна
процентна ставка. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку

резерву, та сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Процентнi доходи
нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та iз застосуванням процентної ставки,
використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд
зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у
звiтi про фiнансовi результати. Кредити та вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає
реальної перспективи вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано
чи передано Товариству. Якщо у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення
корисностi знижується, й таке зниження може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася
пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення
корисностi збiльшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання
пiзнiше вiдшкодовується, то фiнансовi витрати у звiтi про фiнансовi результати кредитуються.
Фiнансовi iнвестицiї з визнанням прибутку i збитку за таким iнструментом в iншому сукупному
доходi
Стосовно фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Товариство на кожну звiтну дату
оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або групи
фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об'єктивнi ознаки
зменшення корисностi повиннi включати значне або довготривале зменшення справедливої
вартостi iнвестицiй вiдносно вартостi iнвестицiї. "Значущiсть" необхiдно оцiнювати у
порiвняннi з первiсною вартiстю iнвестицiї, а "тривалiсть" - у порiвняннi з перiодом, протягом
якого справедлива вартiсть була менша за первiсну вартiсть. При наявностi ознак зменшення
корисностi сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж початковою вартiстю придбання та
поточною справедливою вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй,
ранiше визнаного у звiтi про фiнансовi результати, вилучається зi складу iншого сукупного
доходу та визнається у звiтi про фiнансовi результати. Збиток вiд зменшення корисностi
iнвестицiй у капiтал не сторнується через звiт про фiнансовi результати; збiльшення
справедливої вартостi цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнається безпосередньо у
складi iншого сукупного доходу.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть
зменшення корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за
амортизованою вартiстю. Однак сума вiдображеного збитку вiд зменшення корисностi являє
собою накопичений збиток, оцiнений як рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною
справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi за цими
iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про фiнансовi результати.
Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та iз
застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв
з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у
складi доходiв вiд фiнансування. Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового
iнструменту збiльшується, i таке збiльшення об'єктивно пов'язане з подiєю, що вiдбулася пiсля
первiсного визнання збитку вiд зменшення корисностi у звiтi про фiнансовi результати, збиток
вiд зменшення корисностi сторнується через звiт про фiнансовi результати.
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання реструктуризована кредиторська заборгованiсть в подальшому
оцiнюється за амортизацiйною вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.

Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
строку погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах
або у випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов'язання визнання первiсного
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в
балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню у
балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне у цей момент юридичне право на взаємозалiк
визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i
одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних
ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань
дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких
позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на
ринку, визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi методи включають
використання нещодавнiх ринкових операцiй, посилання на поточну справедливу вартiсть
iншого iнструменту, аналогiчного за сутнiстю, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi
моделi оцiнки.
Виробничi запаси
Виробничi запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю
реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної
господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних iз
доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається
на iндивiдуальнiй основi з використанням спецiальних методiв оцiнки.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти на банкiвських
рахунках, готiвковi кошти в касi та короткостроковi депозити зi строком погашення до трьох
мiсяцiв.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з
грошових коштiв та їх еквiвалентiв згiдно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених
банкiвських овердрафтiв.
Забезпечення

Забезпечення визнається тодi, коли Товариство має теперiшнє зобов'язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання
знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може
бути достовiрно оцiнена. Витрати, пов'язанi iз забезпеченням, вiдображаються у звiтi про
фiнансовi результати. Коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення
визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв грошових коштiв, iз застосуванням
ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв, пов'язаних iз певним зобов'язанням,
за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми забезпечення, що вiдображає
плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
Виплати працiвникам
Державна пенсiйна програма з визначеними внесками
Товариство здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, фонду
соцiального страхування, фонду страхування на випадок втрати працездатностi та фонду
зайнятостi, якi розраховуються на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми
вiдносяться на витрати у перiодi, в якому вони виникли. Державна пенсiйна програма з
визначеними виплатами Товариство зобов'язане компенсувати державi суми пенсiйних виплат,
що здiйснюються державою працiвникам Товариства, якi працювали протягом певного часу у
шкiдливих умовах, як визначено нормативно-правовими актами України, i тому мають право на
вихiд на пенсiю i на вiдповiдне пенсiйне забезпечення до досягнення пенсiйного вiку,
визначеного нормативно-правовими актами України. Цi зобов'язання сплачуються за рахунок
грошових коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi.
Чиста сума зобов'язання за цiєю державною пенсiйною програмою з визначеними виплатами
розраховується шляхом оцiнки суми майбутнiх виплат, заробленої працiвниками у зв'язку з
наданими ними послугами у поточному i попереднiх перiодах. Пiсля цього сума виплат
дисконтується з метою визначення приведеної вартостi зобов'язання, а будь-яка невизнана
вартiсть ранiше наданих послуг та справедлива вартiсть активiв плану вилучається з облiку.
Приведена вартiсть зобов'язання з визначеними виплатами встановлюється шляхом
дисконтування очiкуваних майбутнiх вiдтокiв грошових коштiв iз застосуванням процентної
ставки за корпоративними облiгацiями високої категорiї, якi деномiнованi у валютi, в якiй
здiйснюється виплата за програмою, i строки погашення яких приблизно спiвпадають зi
строками вiдповiдного пенсiйного зобов'язання.
Якщо пiд час розрахунку зобов'язання будь-якi кумулятивнi невизнанi актуарнi прибутки або
збитки на початок перiоду перевищують десять вiдсоткiв вiд суми зобов'язання за програмами з
визначеними виплатами, вiдповiдна частка перевищення визнається у звiтi про сукупнi доходи
протягом середнiх очiкуваних перiодiв, що залишилися до завершення трудової дiяльностi
працiвникiв, що мають право на виплати. В iнших випадках актуарнi прибутки чи збитки не
визнаються.
У випадках збiльшення виплат за програмою частка суми збiльшених виплат, що стосується
наданих ранiше працiвниками послуг, визнається у звiтi про фiнансовi результати рiвномiрними
частинами протягом середнього перiоду, що залишається до моменту, коли виплати стають
гарантованими. Якщо виплати стають гарантованими негайно, вiдповiднi витрати негайно
визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Короткостроковi виплати

Зобов'язання з короткострокових виплат працiвникам не дисконтуються i вiдносяться на витрати
по мiрi надання вiдповiдних послуг.
Резерв визнається в сумi, що, як очiкується, буде виплачена в рамках короткострокових програм
виплати грошових премiй, якщо Товариство має поточне юридичне чи формальне зобов'язання
виплатити цю суму в результатi послуги, наданої ранiше працiвником, i сума такого
зобов'язання може бути визначена достовiрно.
Оренда
Визначення наявностi умов оренди в договорi ?рунтується на сутностi договору на дату початку
оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу
або договiр передбачає право використання активу.
Для угод, укладених до 1 сiчня 2005 р., датою початку вважається 1 сiчня 2005 р. вiдповiдно до
перехiдних вимог КТМФЗ 4.Товариство як орендар
Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi
з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за
справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною
вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю
фiнансування i зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна
ставка на непогашену суму зобов'язання. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у
звiтi про фiнансовi результати.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв:
розрахункового строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає
об?рунтованої упевненостi в тому, що до Товариства перейде право власностi на актив у кiнцi
строку оренди.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про фiнансовi результати iз
використанням лiнiйного методу протягом всього строку оренди.
Товариство як орендодавець
Оренда, за якою у Товариства залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння
активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i
визнаються протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi
визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi.
Визнання доходiв
Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок,
податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається
дохiд:
Дохiд вiд продажу газу

Доходи визнаються вiдповiдно до показникiв лiчильникiв газу та норм споживання газу i
встановлених тарифiв.
Дохiд вiд транспортування газу
Доходи транспортування газу споживачам визнаються вiдповiдно до тарифiв, встановлених
НКРЕ та обсягiв споживання.
Дохiд вiд оренди
Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом строку дiї
орендного договору.
Процентний дохiд
Для всiх фiнансових iнструментiв, наявних для продажу, процентний дохiд або витрати
визнаються за методом ефективної ставки вiдсотка, що являє собою ставку за якою
дисконтуються майбутнi грошовi потоки. Процентний дохiд вiдображається у складi фiнансових
доходiв у звiтi про фiнансовi результати.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються в сумi,
обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв).
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок (та
податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний
податок на прибуток Товариства розраховується вiдповiдно до українського податкового
законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i валових витрат,
вiдображених у податковiй декларацiї Товариства. Починаючи з 1 сiчня 2014 р. ставка податку
на прибуток в Українi становила 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма
тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для
цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, окрiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або
активу чи зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є об'єднанням бiзнесу, i яке на момент
здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний
прибуток чи збиток; i
- вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська
компанiя може контролювати розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна
вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не буде зменшена в осяжному майбутньому.

Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями
i перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i податкових збиткiв,
якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
застосувати неоподатковувану тимчасову рiзницю, а також використовувати невикористанi
податковий кредит i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли:
вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, виникає
в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, що не є
об'єднанням бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський
прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток; i
вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi i
асоцiйованi компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi
активи визнаються, тiльки якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному
майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати
тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й
зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового
активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й
визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного
прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування
яких очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов'язання, на основi податкових ставок i
положень податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на
звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у
складi капiталу, визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за
наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних
податкових зобов'язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим
податковим органом на той самий суб'єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ),
крiм таких випадкiв:
ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в
такому разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної
статтi, залежно вiд обставин;
дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або
сплачується йому, включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної

в балансi.
Прибуток на акцiю
Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого прибутку за
перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус
дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi
перебували в обiгу.
Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код рядка фiнансового
звiту 2000) за 1 квартал 2017 року складає 864623,0 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (код 2050) за 1 квартал 2017 року
складає 819032,0 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати (код 2130) за 1 квартал 2017 року складає 5414,0 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати (код 2180) за 1 квартал 2017 року складає 59392,0 тис.грн.
Iншi фiнансовi доходи (код 2220) за 1 квартал 2017 року складає 0 тис.грн.
Починаючи з 1 сiчня 2014 р. застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi
становить 18%.
(Збиток)/прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування (код 1045) за 1 квартал 2017 року
складає (-)17150,0 тис.грн.
Власний капiтал
Зареєстрований статутний капiтал (код 1400)
Станом на 31 грудня 2016 та 31 березня 2017рр., зареєстрований статутний капiтал Товариства
складав 7 302 980 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 0,5 грн. (п'ятдесят копiйок) кожна.
Одна акцiя дає право одного голосу. Станом на 31 грудня 2016 та 31 березня 2017 рр., загальна
облiкова вартiсть внесеного капiталу становила 3 651 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал
Договiрна вартiсть отриманих в оперативне управлiння основних засобiв
Iнший додатковий капiтал включає отримане державне майно за вартiстю, що була узгоджена
мiж Товариства та розпорядником майна.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
В середньому, контрактний термiн погашення кредиторської заборгованостi складає 30 днiв.
Довгостроковi фiнансовi зобов'язання, включаючи поточну частину
Довгостроковi фiнансовi зобов'язання (код 1515)

Станом на 31 грудня iншi довгостроковi зобов'язання включали реструктуризовану
кредиторську заборгованiсть. Товариство реструктурувало вiдповiдну кредиторську
заборгованiсть за природний газ на основi угод, пiдписаних з постачальниками природного газу.
Товаиство вiдображало реструктуризовану заборгованiсть за контрактною вартiстю, зважаючи
на те, що станом на 31.12.2016 року платежi за цими угодами є простроченими за черговi
перiоди платежiв з 01.06.2014 р.
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню у 2014 - 2032 роках.
Поточнi забезпечення
Станом на 31 березня 2017 року поточнi забезпечення включають виключно нарахування за
невикористанi вiдпустки.
Забезпечення виплат персоналу
Товариство несе зобов'язання
бонусiв з нагоди ювiлеїв.

одноразової виплати пенсiйного забезпечення працiвникам

Крiм цього, Товариство несе зобов'язання компенсувати Державi Україна суму пенсiйних
нарахувань, що виплачуються Державою спiвробiтнику Товариства, який працював певний
перiод часу у шкiдливих умовах (згiдно iз законодавством) i який, таким чином, має право на
раннiй вихiд на пенсiю i отримання пенсiйного забезпечення до досягнення звичайного
пенсiйного вiку (згiдно iз законодавством).
Керiвник
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