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ЗВІТ 

Правління Товариства за підсумками роботи 2017-го року 

 

Шановні акціонери та представники акціонерів! 

 

Правління ПРАТ «Коростишівгаз» у складі Голови правління Кузьменка 
Володимира Сергійовича та Членів правління Кондратюка Юрія Віталійовича 
таЯцкевич Людмили Броніславівни протягом 2017 року здійснювало свої обов’язки 
відповідно до своєї компетенції, визначеної чинним законодавством України та 
Статутом Товариства. 

 Структурні перетворення складових економічної системи України, 
глобалізація та інтеграція, як невід`ємні складові енергетичного сектору, були 
запроваджені для подальшого збалансування інтересів держави, споживачів та 
підприємств які господарюють на ринку природного газу.   

2017 рік  був не лише тяжкий для  споживачів, але й для  нашого 
підприємства. Займаючи не останню позицію у технологічному процесі створення  
цього специфічного виду послуг, наше підприємство найперше відчуло негативні 
наслідки структурного перетворення економіки країни, що змусило насмаксимально 
зорієнтуватись  на розвитку ГРМ та забезпечення фінансовими ресурсами всіх 
найважливіших процесів, що відбуваються  в товаристві. 

Тому, вважаємо за доцільне підкреслити, що фінансово-господарська 
діяльність Товариства у 2017 році була направлена на забезпечення безпечного, 
безаварійного, безперебійного, якісного газопостачання споживачам міста 
Коростишева та району, належної подачі блакитного палива  в систему та ефективну 
експлуатацію газорозподільної мережі. 

На протязі звітного періоду підприємством проводилось роботи по 
приєднанню нових споживачів до діючих газових мереж, технічному 
обслуговування газового обладнання, розподільчих газових мереж, їх технічне 
переоснащення та модернізацію, поточні та капітальні ремонти основних засобів, а  
також надавались послуги споживачам по повірці газових лічильників, видачі 
технічних умов.             

Задля забезпечення якісного газопостачання природного газу споживачам, у 2017 
році була затверджена Програма розвитку газорозподільного підприємства, якою 
планувалася  реконструкція газових мереж по 
вул.Ворошиловас.СтуденицяКоростишівського району та придбання 
газоіндикаторів на загальну суму 278,00 тис.грн. без ПДВ,за рахунок 
амортизаційних відрахувань. 
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         Станом на 31.12.2017 року підприємством було виконано План розвитку 
газорозподільної системи лише  на 36,6 %,  що в сумі склало 83,5 тис.грн.без ПДВ. 

Часткове виконання зазначено проекту розвитку газорозподільної мережі  
першочергово сталося через те, що План розвитку газорозподільної системи  на 
2017 рік був затверджений 28 грудня 2017 року, тому підприємство не мало 
можливості його виконувати, зазначені роботи будуть виконуватися у 2018 році. 

 
З метою забезпечення ефективного використання, збереження та відновлення 

державного майна, яке не підлягає приватизації, його цільової безаварійної 
експлуатації, згідно укладеного договору з Міністерством енергетики та вугільної 
промисловості України  «Про надання на праві господарського відання державного 
майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не 
підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства з 
газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного 
виробництва», обсяг коштів на зазначені цілі на 2017 рік було визначено у сумі 
194,5тис.грн.без ПДВ.   

 
Станом на 01.01.2018 року   ремонт і модернізація  основних засобів не 

виконана з причин описаних вище. 
 
У зв`язку  з наявністю низки  дестабілізуючих факторів регіонального 

характеру, девальвацією національної валюти та мілітарізацією національної 
економіки, що негативно відобразились  на діяльності  підприємства, протягом 2017 
року підприємство отримало балансовий збиток. 

Проблема полягає в тому, що близько 89,9 % споживачів блакитного палива 
відносяться до категорії «населення», які забезпечені на сьогоднішній день 
субсидіями, тому розрахунок за спожитий ними  природний газ  здійснюється за 
рахунок субвенцій з державного бюджету. Дана  форма розрахунку  виключає 
оплату за надані послуги  транспортування газу газорозподільними мережами з 
Оператором ГРМ  та як наслідок негативно відображається на фінансовому стані 
Товариства через відсутність грошових надходжень за надану послугу 
транспортування природного газу розподільними мережами.  

 Катастрофічне  зниження тарифної виручки на протязі 2016-го та 2017-го 
роківпризвело до дестабілізації фінансового та виробничого становища  
підприємства, що стає на заваді проведення Товариством  низки необхідних 
поточних  ремонтних робіт на газопроводах та спорудах на них, перешкоджає 
утриманню виробничого персоналу та виконанню  затвердженого НКРЕКП  Плану 
розвитку. Відсутність грошових надходжень також гальмує виконання в повному 
обсязі підприємством своєї виробничої програми, що максимально спрямована на 
оновлення й підтримання газорозподільних мереж з однієї сторони, та збереження 
трудового потенціалу підприємства з іншої.  
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Також, вважаємо за потрібне, акцентувати Вашу увагу на тому, що вже два 
роки затверджені обсяги ВТВ та НВ, які були враховані в тарифі на розподіл  для 
підприємства, не відповідають реаліям сьогодення, оскільки фактичні втрати 
природного газу  в мережі є значно більшими.  

Відтерміновуючи вирішення даного питання щодо раціональності врахованого 
ВТВ та НВ за 2017 рік  у структурі тарифу,товариство отримало втрати природного 
газу  за 2017  рік, що спричинило збитковий фінансовий результат.  

Дану проблему ПРАТ «Коростишівгаз» неодноразово піднімало перед 
НКРЕКП як у вигляді листування, так і під час зустрічей з посадовими особами 
Регулятора. На численні усні запити НКРЕКП  Товариством надавалися матеріали, 
які стосувалися  врахування затвердженого розміру ВТВ у структурі тарифу на 
розподіл природного газу. Зважаючи на тариф який був  затверджений  для 
газорозподільного підприємства, вказує на те, що підняте нами питання не було 
взяте до уваги.   

Описані дії Регулятора спричинили кризову ситуацію  та надвелику 
збитковість підприємства в 2017 році. На даний час Товариство не має можливості 
провести гарантовану оплату праці працівників та здійснити  платежі згідно 
податкового зобов’язання. 

 Значна увага приділяється обслуговуванню державного майна, тобто 
виконання робіт з капітальним  ремонтом газових мереж та споруд на них.  

ПРАТ  «Коростишівгаз»  розробило та ухвалило на відкритому засіданні 
НКРЕКП  План розвитку газорозподільної мережі на 10 років у сумі 2778,00  
тис.грн.з ПДВ.   

Плановіджерела фінансування 2018  року від ліцензійної діяльності 
планується направити на виконання Плану розвитку, а саме: реконструкцію 
газопроводу по вул.Ворошилова;  встановлення ШРП, реконструкціювузла 
облікугазу  на  підвідному  газопроводі  с.Здвижка; придбання лічильників(обмінний 
фонд).  

Також наявні проблемні питання на які підприємство не може вплинути, які 
відбуваються на макроекономічному  рівні та негативно впливають на фінансовий 
стан підприємства, це є: 

- девальвація національної валюти; 
- збільшення рівня інфляції; 
- перехід до повномасштабного ринку природного газу; 
- збільшення ВТВ та НВ у розподільній мережі. 

Разом з тим, на 2018 рік підприємство планує запровадити фінансове 
планування, задля налагодження управлінського обліку, управління грошовими 
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потоками та оптимізацію витрат, мобілізувати внутрішні чинники, що дозволить у 
такий нелегкий період  забезпечити ліквідність.     
 Провести економічну  діагностику, що в перспективі дозволить  знизити 
рівень екстенсивного розвитку підприємства та забезпечити фінансову стійкість, яка 
необхідна Товариству для  втримання своїх позицій на ринку та набути виробничі 
переваги. 

Товариство відмічає, що протягом 2017 року Правлінням не порушувалися 
вимоги Статуту Товариства. Рішень щодо відчуження державного майна не 
приймалось. 

Протягом звітного періоду постійно здійснювалась відкрита взаємодія між 
керівництвом Товариства та Наглядовою радою.  

Враховуючи результати фінансово – господарської діяльності підприємствау 
2017 році, Правління ПРАТ «Коростишівгаз» пропонує акціонерам затвердити Звіт 
Правління. 

  

 

Голова правління                                                                         В.С. Кузьменко 

 

 


