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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Кузьменко В.С. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Коростишiвгаз" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20413052 

4. Місцезнаходження: 12501, Житомирська обл., Коростишiвський р-н, мiсто Коростишiв, вул. 

Київська,55 

5. Міжміський код, телефон та факс: (04130) 5-80-33, (04130) 5-80-33 

6. Адреса електронної пошти: korgaz@kr.zt.ukrtel.net 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 22.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю 

емiтента за 2018 рiк 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

korostyshivgaz.com

.ua 24.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Банк, який обслуговує емiтента за поточним рахунком у iноземнiй валютi вiдсутнiй. 

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не розкривається, так якпосада  

корпоративного секретаря у товариства вiдстнiй 

 

Iнформацiя про рейтингове агенство - не розкривається, так як рейтингова оцiнка не 

проводиться. 

 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiнета 

не розкривається так, як фiлiали та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли не ствоювались 

емiтентом. 

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення - iнформацiя не розкривається так, як виплата будь-яких 

винагород Статутом та Положеннями не передбачено. 

 



Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр 

часток, паїв) - не розкривається, так як засновник не є акцiонером емiтента. 

 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значення пакета акцiй - не розкривається так як 

iнформацiя вiдсутня. 

 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належать право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною погоговому значеню пакета акцiй - iнформацiя 

вiдсутня. 

 

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, повязаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi якщо сумарна кiлькiсть прав за такими 

акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - iнформацiя 

вiдсутня. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента - емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - емiтент не здiйснював випуск будь-

яких iнших цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери - емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не розкривається так як не 

здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - iнформацiя не 

розкривається так як факту викупу/продажу емiтентом власних акцiй не було. 

 

Звiт про стан обєкта нерухомостi - не розкривається так як емiтент не здiснює емiсiю цiльових 

облiгацiй. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента - iнформацiя вiдсутня. 

 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчудження таких цiнних паперiв - iнформацiя не розкриваєся, так як вiдсутня iнформацiя 

щодо будь-яких обмежень обiгу цiнних паперiв емiтента. 

 

Iнформацiя про дивiденди - дивiденди не виплачувались у звiтному перiодi, вiдповiдно до 

рiчної фiнансової звiтностi емiтента. 

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв - у звiтному перiодi рiшення не приймалось. 

 

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - не розкривається, значнi правочини не 

вчинялись. 

 

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - правочини не 

вчинялись.  



 

Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтерсованiсть - не розкривається iз-за вiдсутностi 

таких правочинiв. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним субєктом забезпечення окрекмо) - iнформацiя не 

розкривається iз-за вiдсутностi такого поручителя. 

 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента - iнформацiя у емiтента вiдсутня щодо корпоративних 

договорiв. 

 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом - iнформацiя у емiтента вiдсутня щодо будь-яких 

договорiв. 

 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла 

протягом звiтного перiоду - iнформацiя не розкривається так як у звiтному перiодi особлива 

iнформацiя не розкривалась. 

 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня тому що товариство не здiйснювало 

випуски iпотечних облiгацiй. 

 

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня тому що товариство не 

здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

 

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня тому що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 

 

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов"язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду 

вiдсутня тому що зобовязання за iпотечними облiгацiями не виникали. 

 

Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня тому що товариство не проводило 

реєстрацiю випуску iпотечних активiв. 

 

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв 

та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi тому що грошовi зобовязання за звiтний 

перiод не виникали. 

 

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття станом кiнець звiтного року вiдсутнi тому що у звiтному 

перiодi товариство не брало кредитiв, позик, забезпечених iпотекою. 

 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня. 



 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня так як реєстрацiя випуску не 

проводилась. 

 

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня так як випуску iпотечних сертифiкатiв не 

проводилось. 

 

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi так як товариством ФОН не створювалось. 

 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня так як товариство не реєструвало випуск 

сертифiкатiв ФОН. 

 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня так як випуск сертифiкатiв 

не проводився i не реєструвався. 

 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не проводився так як вiдсутнi сертифiкати ФОН. 

 

Правила ФОН у товариствi не створювались. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку (у разi наявностi) роздiл звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) та 

Консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за не прямим методом) товариством не 

проводиться. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнни паперiв (за кожним суб"єктом забезпечення окремо) - не розкривається, 

iнформацiя вiдсутня. 

 

Звiт про стан  обєкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобовязань за 

якими забезпечене об"єктами нерухомостi) вiдсутнiй так як товариство не здiйснювало 

випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами 

нерухомостi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Коростишiвгаз" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 A 01 №307272 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 01.07.1994 

4. Територія (область) 

 Житомирська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 8835 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 46 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ТВБВ №10005/030 фiлiї - Житомирське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку 

 311647 

3) Поточний рахунок 

 26002301860 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

  

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

розподiл природного газу 779 15.06.2017 НКРЕКП  

Опис Дiя лiцензiї є безстроковою. 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство "Полум"я" ПРАТ "Коростишiвгаз" 

2) Організаційно-правова форма 



 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24704776 

4) Місцезнаходження 

 Україна, 12501, Житомирська обл., м. Коростишiв, вул. Гвардiйська,42 

5) Опис  

 В 1997 роцi ДП "Полум"я" ПРАТ "Коростиiвгаз" було зареєстроване як юридична особа. 

Засновником Дочiрнього пiдприємства "Полум"я" ПРАТ "Коростишiвгаз" є ПРАТ 

"Коростишiвгаз". 100% акцiй ДП "Полум"я" ПРАТ "Коростишiвгаз"  належить емiтенту. 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 906/365/17 Господарський суд 

Житомирської 

областi 

ДК "Газ України" 

НАК "Нафтогаз 

України" 

КП "Теплосервiс" ПРАТ 

"Коростишiвгаз" 

Вiдкриття позовного 

провадження 27.04.2017р., за 

заявою ДК "Газ Укрпаїни" 

Нацiональної акцiонерної 

компанiї "Нафтогаз України" 

боржник КП "Теплосервiс", 

третя особа ПРАТ 

"Коростишiвгаз", про 

порушення справи про 

банкрутство (про стягнення на 

користь 1 277 090,83 грн. 

основного боргу, 5 963,88 грн. 

iнфляцiйних втрат, 24 959,95 

грн. 3% рiчних, 125 123,00 грн. 

пенi, 25 041,04 грн. сплаченого 

судового сбору на користь 

Товариства). Розгляд справи 

здiйснюється в Господарському 

судi Житомирської областi 

розглядається 

Примітки: 

Боржника визнано банкрутом, вiдкрито лiквiдацiйну процедуру. 

2 906/768/17 Господарський суд 

Житомирської 

областi 

ПАТ "Укртрансгаз" ПРАТ 

"Коростишiвгаз" 

 Вiдкриття позовного 

провадження 02.08.2018р., за 

заявою ПАТ "Укртарнсгаз" до  

ПРАТ "Коростишiвгаз" про 

стягнення 746 482,19 грн., з 

яких 629 318,33грн. 

заборгованiсть за послуги 

транспортування газу, 34 519,74 

грн. iнфляцiйних страт, 8 097,05 

грн. 3% рiчних, 10 079,03 грн. 

сплаченого судового збору. 

Розгляд справи здiйснювався 

Господарським судом в 

Житомирськiй областi. 

розглянута 

Примітки: 

Судова справа перебуває на стадiї касацiйного провадження. 

3 906/817/18 Господарський суд ПАТ "НАК ПРАТ  Вiдкриття позовного розглянута 



Житомирської 

областi 

"Нафтогаз 

Українги" 

"Коростишiвгаз" провадження 21.08.2018р., за 

заявою Нацiональної 

акцiонерної компанiї "Нафтогаз 

України" до ПРАТ 

"Коростишiвгаз", про стягнення  

70 778,26грн. штрафних 

санкцiй, а саме: 4 982,57 грн. - 

3% рiчних, 44 187,52 грн. - 

пеня, 21 608,17 грн. - iнфляцiйнi 

втрати. Розгляд справи 

здiйснювався Господарським 

судом в Житомирськiй областi. 

Справа розглянута 11.02.2019р., 

в задоволеннi позову 

вiдмовлено. 

Примітки: 

 

4 906/110/18 Господарський суд 

Житомирської 

областi 

ПАТ "Укртрансгаз" ПРАТ 

"Коростишiвгаз" 

 Вiдкриття позовного 

провадження 22.02.2018р., за 

заявою ПАТ "Укртрансгаз" до 

ПРАТ "Коростишiвгаз" про 

стягнення 2 558 644,64грн., з 

них: 2 239 647,61грн. - борг за 

послуги балансування обсягiв 

природного газу, 213 706,88 

грн. пеня, 25 546,51 грн. -3% 

рiчних, 79 743,64 грн. 

iнфляцiйнi втрати. Розгляд 

справи здiйснювався 

Господарським судом в 

Житомирськiй областi. Справа 

розглянута 27.03.2019р.,  позов 

задоволено частково.  Стягнути 

2 946,60 грн. пенi, 353,59 грн. 

3% рiчних, 49,50грн. судовий 

збiр за розгляд справи  першої 

iнстанцiї та 74,30 грн. судовий 

збiр за розгляд апеляцiйної 

скарги. 

розглянута 

Примітки: 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 1373, 06.11.2018 Нацiональна комiсiя, 

що здiйснює 

державне 

регулювання у 

сферах енергетики 

та комунальних 

послуг (НКРЕКП) 

штраф, зобов"язання Штраф сплачено в 

повному обсязi. 

Вiдкрито провадження 

в адмiнiстративнiй 

справi №240/3494/19 

щодо стягнення пенi в 

сумi 250 000 грн. 

Примітки: 

 

2 413-ЦД-1-Е, 

30.01.2018 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

штраф сплачено. 

Примітки: 

 

3 412-ЦД-1-Е, 

30.01.2018 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

штраф сплачено. 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв - не проводились. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 49 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 3 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповоного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 

-20 

Фонд оплати працi - 4406.0 

Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року - збiльшилась на 589,0 тис. грн. (15.4%) 

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 

операцiйним потребам. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до об"єднань пiдприємств. 

 



Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

не проводилась 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Класифiкацiя груп основних засобiв та iнших необоротних активiв має вiдповiдати класифiкацiї 

, встановленiй ПКУ .  

Амортизацiю основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом . 

При розкриттi iнформацiї про фiнансовi iнструменти згiдно МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: 

розкриття iнформацiї",  такi як короткострокова торговельна дебiторська та кредиторська 

заборгованiсть пiдприємство встановлює його справедливу вартiсть, застосовуючи методику 

оцiнки справедливої вартостi при первiсному визнаннi цiни операцiї (тобто справедлива вартiсть 

компенсацiї, наданої або отриманої). 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

До основних напрямкiв виробничо-господарської дiяльностi ПРАТ "Коростишiвгаз" вiдноситься 

транспортування природного газу, яке спрямовано на стабiльне та безаварiйне забезпечення 

природним газом всiх категорiй споживачiв. Надiйна робота газотранспортної системи 

забезпечується вiдповiдними регламентними роботами, ремонтом та вiдновленням 

технологiчного обладнання, трубопроводiв i iнфрастурктури системи. Ризики якi впливають на 

дiяльнiсть пiдприємства є невчасний та не в повному обсязi розрахунок споживачами за послуги  

розподiлу природного газу; запровадження нової моделi "ринку природного газу" , яка не 

адаптована до чинного законодавства України; надання великої кiлькостi субсидiй для 

споживачiв, що позбавляє ПРАТ "Коростишiвгаз" значної долi грошових коштiв; встановлений 

тариф на послуги з розподiлу природного газу який є економiчно-необгрунтованим, оскiльки не 

покриває фактичнi витрати.  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 



планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

не вiдбувались. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби станом на  31.12.2018 р. (р.1010 балансу) складають 15577 тис. грн. Для 

складання фiнансової звiтностi основнi засоби  подiленi на групи:Земля, Будинки та споруди, 

Машини i обладнання, Транспортнi засоби, Iнструменти, прилади, iнвентар та iншi основнi 

засоби. Коефiцiєнт зносу основних засобiв складає 0,31. Первiсно Товариство оцiнює основнi 

засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-

яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума 

накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу 

та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу 

власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання 

вiдповiдного активу.Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, слiд 

оцiнювати за його собiвартiстю вiдповiдно до вимог МСБО16 "Основнi засоби". Класифiкацiя 

груп основних засобiв та iнших необоротних активiв має вiдповiдати класифiкацiї , встановленiй 

ПКУ .  

Амортизацiю основних засобiв нараховувати прямолiнiйним методом . 

Лiквiдацiйну вартiсть ОЗ визначати по закiнченню строку корисного використання.  

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПРАТ "Коростишiвгаз" є : 

-Запровадження нової моделi "ринку природного газу" , яка не адаптована до чинного 

законодавства України; 

-Надання великої кiлькостi субсидiй для споживачiв, що позбавляє ПРАТ "Коростишiвгаз" 

значної долi грошових коштiв; 

- Встановлений тариф на послуги з розподiлу природного газу є економiчно необгрунтованим, 

оскiльки не покриває фактичнi витрати. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Принципи та методи вiдображення господарських операцiй визначаються Пiдприємством 

самостiйно та висвiтленi в наказi " Про облiкову полiтику пiдприємства". 

Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi являється незмiнною. Облiкова полiтика 

пiдприємства у суттєвих аспектах базується на чинному законодавствi України, основних 

принципах стандартiв бухгалтерського облiку та рiшення керiвництва. Ведення бухгалтерського 

облiку здiйснюється пiдприємством за П(С)БО з подальшою трансформацiєю облiкових записiв 

до вимог МСФЗ . Прийнятою облiковою полiтикою ПРАТ "Коростишiвгаз" встановленi такi 



методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань. Метод нарахування амортизацiї 

основних засобiв - прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного 

використання для кожного з об'єктiв. Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в 

експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування , як правило, 

вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому 

вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до 

збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних 

засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова 

вартiсть основних засобiв. Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 

2 . 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але невиконаних договорiв немає.  Всi договори укладаються на поточний перiод. 

 

 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Головною метою товариства є забезпечення безперебiйного i безаварiйного газозабезпечення, а  

також пiдтримання газопроводiв в належному технiчному станi. Iстотним фактором, який може 

вплинути на дiяльнiсть емiтента є економiчно-обгрунтований встановлений НКРЕКП тариф на 

послуги з розподiлу природного газу, оскiльки iснуючий не покриває фактичнi витрати емiтента. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Не проводилась. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (або коефiцiєнт фiнансування, або 

структури капiталу) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, та показує 

перевищення власних коштiв над позиковими , що свiдчить про достатнiй рiвень фiнансової 

стiйкостi i вiдносну незалежнiсть вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. Коефiцiєнт фiнансування 

становить (-3,735), при нормативному значеннi  до зменшення, вiн збiльшився  за останнiй рiк на 

2,887_, тобто залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв збiльшилась , що є  негативним  

показником.  

Дiяльнiсть пiдприємства є збитковою протягом звiтного перiоду (2018 рiк). Оскiльки 

пiдприємство є збитковим у звiтному та минулому роках, коефiцiєнт рентабельностi активiв не 

розраховується (або дорiвнює 0). 

Так показники фiнансової стану характеризуються досить однозначно - всi вони мають стiйку 

тенденцiю до погiршення, що пов'язано зi зменшенням  власного капiталу (через отримання 

постiйних збиткiв вiд дiяльностi), збiльшенням  поточних зобов'язань пiдприємства.   

Наведенi показники станом на 31.12.2018 р. незалежним аудитором свiдчать про погiршення  

фiнансового стану ПРАТ "КОРОСТИШIВГАЗ" .  

За результатами проведеного аналiзу можна зробити висновок, що фiнансовий стан 

пiдприємства незадовiльний та має тенденцiю до погiршення майже всi показники не 



вiдповiдають нормативним вимогам. Пiдприємство потребує проведення негайних заходiв зi 

збiльшення обсягiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Пiдприємству 

не обiйтися без зовнiшнiх iнвестицiй у полiпшення стану iснуючих виробничих потужностей, 

оздоровлення фiнансового стану пiдприємства в цiлому. Отже, для забезпечення безперервного 

функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної 

уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та 

погашення поточних зобов'язань. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Наглядова рада Голова Наглядової ради 

Члени Наглядової ради 

1. Кузьменко Т.В. 

2. Бiденко В.В. 

 

 

Правлiння 1. Голова правлiння 

2. Члени правлiння 

1. Кузьменко В.С. 

2. Кондратюк Ю.В. 

3. Яцкевич Л.Б. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Бiденко  В"ячеслав Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 39 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПП iнженерний сервiс, заступник директора 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 06.04.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов"язки посадової особи - контроль за дiяльнiстю правлiння, а саме : 

дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не  перевищувати  своїх  повноважень, 

керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства та iн. У 

звiтному перiодi змiни у персональному складi не вiдбувались. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента немає. Стаж керiвної роботи 39 рокiв. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кузьменко Тетяна Володимирiвна 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

  вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Коростишiвгаз" - заступник голови правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 06.04.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов"язки посадової особи - контроль за дiяльнiстю правлiння, а саме : 

дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не  перевищувати  своїх  повноважень, 

керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства та iн.  У 

звiтному перiодi змiни у персональному складi не вiдбувались.Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента немає. Стаж керiвної роботи 26 рокiв. 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Голова правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кузьменко Володимир Сергiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1949 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Управлiння по експлуатацiї газового господарства - начальник 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 27.04.2016, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов"язки посадової особи - дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не  перевищувати  своїх  повноважень, керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства та iн. У звiтному перiодi змiн у персональному складi не 

вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

немає. Стаж керiвної роботи 46 рокiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-

яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кондратюк Юрiй Вiталiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 



  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Коростишiвгаз" - iнженер з охорони працi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.05.2016, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов"язки посадової особи - дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не  перевищувати  своїх  повноважень, керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства та iн. У звiтному перiодi змiн у персональному складi не 

вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

немає. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-

яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Яцкевич Людмила Бронiславiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Коростишiвгаз" - заступник головного бухгалтера 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 23.05.2016, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Повноваження та обов"язки посадової особи - дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не  перевищувати  своїх  повноважень, керуватися у своїй дiяльностi 

чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, iншими 

внутрiшнiми документами Товариства та iн. У звiтному перiодi змiн у персональному складi не 

вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

немає. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-

яких iнших пiдприємствах. 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Яцкевич Людмила Бронiславiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  



4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Коростишiвгаз" - заступник головного бухгалтера 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 08.09.2010, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов"язки посадової особи - дiяти в iнтересах Товариства, 

добросовiсно, розумно та не  перевищувати  своїх повноважень, забезпечувати повний облiк 

грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, забезпечувати чiткий облiк результатiв 

господарсько-фiнансової дiяльностi товариства та iн. У звiтному перiодi змiн у персональному 

складi не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента немає. Стаж керiвної роботи 25 рокiв. Посадова особа не працює та не займає посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Член Наглядової 

ради 

Бiденко  В"ячеслав 

Володимирович 

 1 0,0028 1 0 

Член Наглядової 

ради 

Кузьменко Тетяна 

Володимирiвна 

 0 0 0 0 

Голова правлiння Кузьменко 

Володимир 

Сергiйович 

 3 504 9,9151 3 504 0 

Член правлiння Кондратюк Юрiй 

Вiталiйович 

 0 0 0 0 

Член правлiння Яцкевич Людмила 

Бронiславiвна 

 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Яцкевич Людмила 

Бронiславiвна 

 0 0 0 0 

Усього 3 505 9,9179 3 505 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
До основних напрямкiв виробничо-господарської дiяльностi ПАТ "Коростишiвгаз" вiдноситься 

розподiл природного газу, який спрямовано на стабiльне та безаварiйне забезпечення природним 

газом всiх категорiй споживачiв.  

Вирогiднi перспектики подальшого розвитку емiтента є встановлення економiчно-

обгрунтованого тарифу на послуги з розподiлу природного газу. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Для розвитку товариства потрiбно досягнути встановлення НКРЕКП економiчно-

обгрунтованого тарифу на послуги з розподiлу природного газу. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
iнформацiя вiдсутня 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
iнформацiя вiдсутня 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Товариство визнає, що дiяльнiсть його пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у 

нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних 

чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно 

передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик 

лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий 

ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу.  

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Емiтентом власний Кодекс корпоративного управлiння протягом строку його дiяльностi не 

приймався. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу корпоративного 



управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) кодексiв 

корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Понад визначенi законодавством вимоги практика корпоративного управлiння Емiтентом не 

застосовується.  

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Емiтентом власний Кодекс корпоративного управлiння протягом строку його дiяльностi не 

приймався. Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу 

корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) 

кодексiв корпоративного управлiння. 

У разi якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу 

корпоративного управлiння, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини, 

об?рунтуйте причини таких дiй; 

Емiтентом власний Кодекс корпоративного управлiння протягом строку його дiяльностi не 

приймався. Емiтент не приймав рiшень про добровiльне застосовування Кодексу 

корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого (iнших) 

кодексiв корпоративного управлiння. 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 28.04.2018 

Кворум зборів 99,90604 

Опис В звiтному роцi були проведенi черговi загальнi збори акцiонерiв, порядок 

денний був сформований Наглядовою радою Товариства: 

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 

3. Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 

4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду. 

5. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2017 рiк. 

6. Затвердження порядку покриття збиткiв  Товариства. 

7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї. 

8. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства 

шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 

9. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ "Коростишiвгаз". 

10. Про обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Наглядової 



ради ПрАТ "Коростишiвгаз". 

11. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 

12. Про обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Ревiзiйної 

комiсiї ПрАТ "Коростишiвгаз". 

13. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що 

укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Пропозицiї щодо включення питань до порядку денного вiд iнших осiб (в 

т.ч. акцiонерiв) не надходили. 

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.  

Прийняте рiшення:Обрати на строк до завершення загальних зборiв 

лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Мiгулько Ольги 

Олександрiвни, членiв лiчильної комiсiї Корнєєвої Тамiли Анастасiвни та 

Балашової Вiкторiї Миколаївни. 

2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.  

Прийняте рiшення:Обрати Голову загальних зборiв Петрик Євгена 

Олексiйовича, секретарем загальних зборiв Урчик Євдокiю Павлiвну. 

3.  Звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду.  

Прийняте рiшення:Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2017 рiк. 

4. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду.  

Прийняте рiшення:Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 

5.  Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 

2017 рiк.  

Прийняте рiшення:Затвердити рiчний звiт та рiчну фiнансову звiтнiсть 

Товариства за 2017 рiк. 

6. Затвердження порядку покриття збиткiв  Товариства.  

Прийняте рiшення: Збиток, отриманий Товариством у 2017 роцi, у розмiрi 

3 221 тис. грн., покрити  за рахунок нерозподiленого прибутку минулих 

перiодiв. 

7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 

його в новiй редакцiї.  

Рiшення не прийнято. 

8. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства 

шляхом викладення їх в новiй редакцiї.  

Прийняте рiшення:Внести змiни та доповнення до Положень Товариства 

"Про загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду" та "Про 

Правлiння", у зв'язку з приведенням їх у вiдповiднiсть до чинного 

законодавства України, шляхом викладення в новiй редакцiї. 

9. Про припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ "Коростишiвгаз".  

Рiшення не прийнято. 

10. Про обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Наглядової 

ради ПрАТ "Коростишiвгаз".  

Рiшення не прийнято. 

11. Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення 



розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства.  

Рiшення не прийнято. 

12. Про обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Ревiзiйної 

комiсiї ПрАТ "Коростишiвгаз".  

Рiшення не прийнято. 

13.  Про затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що 

укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення 

розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

Рiшення не прийнято. 

Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались i не 

проводились. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу  X 



товариства 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити) 

Позачерговi збори у 

звiтному перiодi не 

скликались та не 

проводились. 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Черговi збори у звiтному перiодi були скликанi та проведенi 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались та не проводились. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети в складi  Наглядової ради не створювались 

 



Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: iнформацiя вiдсутня 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: iнформацiя 

вiдсутня 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Кузьменко Тетяна 

Володимирiвна 

член Наглядової ради  X 

Опис:  

Бiденко В"ячеслав 

Володимирович 

член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
В звiтному роцi були проведенi засiдання Наглядової ради Товариства. На засiданнях 

Наглядової ради приймались рiшення згiдно компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, 

зокрема, пов'язанi з органiзацiєю скликання та проведення загальних зборiв акцiонерiв, 

затверджено рiчну iнформацiю емiтента за 2018 рiк, прийнято рiшення про обрання аудитора 



Товариства та визначено умови договору, що укладався з ним, встановлено розмiр оплати його 

послуг. 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

1. Голова Правлiння,  

2. Члени Правлiння 

Голова правлiння здiйснює загальне 

керiвництво дiяльнiстю Товариства, 

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства 

згiдно норм Статуту та Положення про 

виконавчий орган Товариства та здiйснює 

свої повноваження вiдповiдно до Статуту та 

Положення про виконавчий орган 

Товариства.  

Члени правлiння здiйснюють управлiння 

поточною дiяльнiстю Товариства згiдно норм 

Статуту та Положення про виконавчий орган 

Товариства та здiйснюють свої повноваження 

вiдповiдно до Статуту та Положення про 

виконавчий орган Товариства. 

 

Опис 1. Голова правлiння здiйснює свої 

повноваження вiдповiдно до Статуту та 

Положення про виконавчий орган 

Товариства. 

2. Член правлiння здiйснює свої 

повноваження вiдповiдно до Статуту та 

Положення про виконавчий орган 

Товариства. 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 



Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так так ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так так ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 



Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так ні так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні ні ні ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні ні ні ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

Ревiзiйна комiсiя у Товариствi не створюється 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п Повне найменування юридичної Ідентифікаційний код Розмір частки 



особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВ "Бiзнес-Центр "Павлiвський" 39442333 22,549518 

2 Кузьменко Сергiй Володимирович  9,900962 

3 Кузьменко Сергiй Вiкторович  9,54425 

4 Кузьменко Микола Сергiйович  9,974533 

5 Кузьменко Володимир Сергiйович  9,91511 

6 Бондар Олександр Сергiйович  9,889643 

7 Онищенко Валерiй Миколайович  9,58687 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

35 340 5 539 п.10 Прикiнцевих положень Закону 

України "Про дипозитарну 

систему". 

11.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб. Обрання членiв Наглядової ради 

здiйснюється загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного голосування на термiн  три 

роки. 

Наглядова  рада складається з  трьох членiв, у тому числi  Голови. 

Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами 

акцiонерiв. 

Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень стосовно всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв 

Загальнi збори акцiонерiв Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення 

повноважень стосовно всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради припиняються, 

серед iншого, у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена 



Наглядової ради, який є представником акцiонера. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю 

голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.. 

Голова та Члени правлiння обираються Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови 

та членiв Правлiння припиняються з моменту прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень або з моменту набрання чинностi рiшення про вiдмову вiд виконання своїх 

обов'язкiв, а також у разi неможливостi ними здiйснювати функцiї Голови та членiв Правлiння. 

Порядок та процедура вiдмови посадових осiб Правлiння вiд виконання своїх обов'язкiв, а також 

визнання факту неможливостi здiйснювати свої функцiональнi обов'язки, визначаються 

Положенням про Правлiння Товариства.  

Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно з наказом Голови правлiння. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Члени Наглядової ради мають право: 

отримувати будь-яку iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства; 

на доступ до будь-яких примiщень Товариства. 

Посадовi особи органiв Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до iнформацiї 

в межах, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми актами Товариства. 

Збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень стосовно 

всiх членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. 

Без рiшення Зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються, серед iншого, у разi 

отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є 

представником акцiонера. 

Голова правлiння вправi  без  довiреностi  дiяти  вiд  iменi  Товариства,  в тому  числi  

представляти  його  iнтереси,  вчиняти правочини   вiд   iменi  Товариства,  видавати  накази  та  

давати розпорядження,  обов'язковi  для  виконання   всiма   працiвниками Товариства, укладати  

колективний договiр з працiвниками Товариства. 

До компетенцiї Голови правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом, 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Головний бухгалтер 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 керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, пов'язаної з 

обов'язками головного бухгалтера; 

- вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: 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 фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його 

посадових обов'язкiв; 

- залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; 

- вимагати вiд керiвника пiдприємства (iнших керiвникiв) сприяння у виконаннi обов'язкiв i 

реалiзацiї своїх прав як головного бухгалтера. 



 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

- стаття 14 пункту 3 абз.5  "про узгодженiсть Звiту про управлiння, який складається вiдповiдно 

до законодавства, з фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод; про наявнiсть суттєвих викривлень 

у звiтi про управлiння та їх характер; 

        Вiдповiдно до вимог Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII - Про внесення змiн до 

Закону України № 996 "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" - ст11п.7 

"Звiт про управлiння подається разом з фiнансовою звiтнiстю". 

 Вiдповiдно до вимог Закону України        "Про цiннi папери та фондовий ринок" - ст.40 Звiт 

керiвництва - аудитор повинен висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеною у п.5-9 

частини 3, а також перевiрити iнформацiю, зазначену в п.1-4 ч.3. 

        Вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв  України вiд 7 грудня 2018 року       № 

982 "Про затвердження Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння" р.II п.1 - 

Звiт про управлiння мiстить достовiрну фiнансову та нефiнансову iнформацiю про дiяльнiсть 

пiдприємства. 

Звiтування виконується вiдповiдно МСА 700 "Формування думки та складання звiту щодо 

фiнансової звiтностi" та МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї",- 

Звiт про управлiння, що надається ПРАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"   узгоджений з фiнансовою 

звiтнiстю ПРАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"    за звiтний перiод та не мiстить суттєвих викривлень. 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Товариство з обмеженою 

дiяльнiстю "Бiзнес-Центр 

"Павлiвський" 

39442333 01135, Україна, 

Київська обл., м.Київ, 

вул. Павлiвська,29 

7 971 22,5551 7 971 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Кузьменко Сергiй Володимирович 3 499 9,900962 3 499 0 

Кузьменко Сергiй Вiкторович 3 373 9,544425 3 373 0 

Кузьменко Микола Сергiйович 3 525 9,974533 3 525 0 

Кузьменко Володимир Сергiйович 3 504 9,91511 3 504 0 

Бондар Олександр Сергiйович 3 495 9,889643 3 495 0 

Онищенко Валерiй Миколайович 3 388 9,58687 3 388 0 

Усього 28 755 81,366643 28 755 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї iменнi простi 35 340 0,25 1.Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi 

їм акцiї Товариства без згоди iнших акцiонерiв та 

Товариства. 

2.Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру 

надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права 

на: 

2.1. Участь в управлiннi Товариством. 

2.2. Отримання дивiдендiв, у разi прийняття 

Товариством рiшення про виплату дивiдендiв, в 

розмiрi, що визначений або затверджений вiдповiдним 

рiшенням Загальних зборiв, i в порядку, визначеному 

Законом України "Про депозитарну систему України", 

Законом України "Про акцiонернi товариства", 

нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку, цим Статутом, 

внутрiшнiми положеннями Товариства, рiшеннями 

Загальних зборiв та/або Наглядової ради. 

2.3. Отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини 

його майна або вартостi частини майна Товариства. 

2.4. Отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства в межах визначених чинним 

законодавством. Порядок отримання акцiонерами 

iнформацiї визначається чинним законодавством, цим 

Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства. 

2.5. Передачу всiх або частини прав, що надається 

акцiєю, своєму представнику на пiдставi довiреностi. 

3.Акцiонер Товариства має переважне право на 

придбання акцiй додаткової емiсiї. 

Акцiонери -  власники простих акцiй Товариства 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства та цим Статутом. 

Акцiонери реалiзують свої права в порядку, 

передбаченому чинним законодавством та цим 

Статутом. Процедурнi питання реалiзацiї прав 

акцiонерiв визначаються внутрiшнiми положеннями та 

актами Товариства.  

4. Одна голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру 

iнформацiя не вiдома 



один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. 

5. Акцiонери зобов'язанi: 

5.1. Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства. 

5.2. Виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової 

ради, Правлiння та iнших органiв Товариства. 

5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю. 

5.4. Оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi цим Статутом та рiшенням Загальних 

зборiв. 

5.5. Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, 

дотримуватися полiтики конфiденцiйностi, 

передбаченої Статутом та внутрiшнiми документами 

Товариства. 

5.6. Звернутися до обраної Товариством депозитарної 

установи та укласти з нею договiр про обслуговування 

рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi або 

здiйснити переказ прав на цiннi папери Товариства на 

свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй 

депозитарнiй установi. Особливостi депозитарного 

облiку цiнних паперiв Товариства та прав на цiннi 

папери Товариства, власники яких не виконали це 

зобов'язання, та порядок встановлення i скасування 

обмежень, передбачених Законом України "Про 

депозитарну систему України", визначаються 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку. 

5.7. У випадку невиконання акцiонером зобов'язання з 

викупу акцiй, вiн у подальшому голосує тiльки тими 

акцiями, якi ним повнiстю викупленi, а Товариство 

вилучає залишок не викуплених акцiй та пропонує для 

викупу iншим акцiонерам Товариства. 

5.8. Акцiонер зобов'язаний своєчасно iнформувати про 

змiну своїх реквiзитiв, в тому числi реквiзитiв для 

виплати дивiдендiв, особу, у якої вiдкрито рахунок у 

цiнних паперах на iм'я такого акцiонера i на якому 

облiковуються належнi йому цiннi папери Товариства. 

Товариство та його посадовi особи не несуть 

вiдповiдальностi за неможливiсть реалiзацiї акцiонером 

своїх прав та спричиненi у зв'язку iз цим акцiонеру 



збитки, у випадку, коли акцiонер не внiс iнформацiю 

про змiну своїх реквiзитiв, в тому числi реквiзитiв для 

виплати дивiдендiв, по рахунку в цiнних паперах, на 

якому облiковуються належнi йому цiннi папери 

Товариства. 

5.9. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, 

встановленi чинним законодавством України. 

5.10. Мiж акцiонерами Товариства може бути 

укладений договiр, за яким на акцiонерiв покладаються 

додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у 

Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за 

його недотримання. 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.04.2011 33/06/1/11 ДКЦПФР 

Житомирське 

територiальне 

управлiння 

UA 4000121180 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,25 35 340 8 835 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента - iнформацiя для Товариства невiдома. 

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах - листингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на 

фондових бiржах для  Товариства невiдома. 

Мета додаткової емiсiї, спосiб розмiщення, дострокове погашення тощо - не проводилось.  

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Урчик Євдокiя Павлiвна 1 018 2,880588 1 018 0 

Усього 1 018 2,880588 1 018 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

20.04.2011 33/06/1/11 UA4000121180 35 340 25 29 801 0 0 

Опис: 

 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 12 831 12 365 0 0 12 831 12 365 

  будівлі та споруди 12 233 11 744 0 0 12 233 11 744 

  машини та обладнання 56 41 0 0 56 41 

  транспортні засоби 435 388 0 0 435 388 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 107 192 0 0 107 192 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 746 2 695 0 0 2 746 2 695 

  будівлі та споруди 1 937 1 886 0 0 1 937 1 886 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 320 320 0 0 320 320 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 489 489 0 0 489 489 

Усього 15 577 15 060 0 0 15 577 15 060 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 8-40 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв; 21962 

тис.грн. на початок перiоду, 21885 тис.грн.  на кiнець перiоду. Ступiнь 

зносу основних засобiв 31%. Ступiнь використання основних засобiв: 

82%. Сума наразованого зносу: 6385 тис. грн. на початок перiоду, 6825 

тис. грн. на кiнець перiоду. Iнформацiя про всi обмеження на 

використання майна емiтента: немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-9 288 -4 453 

Статутний капітал (тис.грн) 9 9 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

9 9 

Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить  (-9288) тис. 

грн. Отже, станом на  31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв пiдприємства 

виявляється меншою за розмiр статутного капiталу. Так, чистi активи пiдприємства 

(активи пiдприємства за мiнусом його зобов'язань) становлять: на 31.12.2017 р. -4453    

тис. грн.,  на 31.12.2018 р.  (-  9288)  тис. грн. Статутний капiтал товариства складає   9  

тис. грн. Отже, на 31.12.2018 р. чистi активи менше статутного капiталу на  9279    тис. 

грн.             

Висновок У вiдповiдностi до п. 3 ст. 155 Цивiльного Кодексу України зi змiнами та доповненнями, 

"Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих 

активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство 

зобов'язано оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати 

вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку...".  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 



виникнення частина 

боргу (тис. 

грн) 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 335 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 34 380 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 34 715 X X 

Опис До iнших зобов"язань емiтента належить: товари, роботи, 

послуги - 4273 тис. грн., за одержаними авансами 19231 тис. 

грн., iншi поточнi зобов"язання - 10425 тис. грн., поточнi 

забезпечення - 28 тис. грн.,  iншi довгостроковi зобовязання - 

423 тис. грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 транспортува

ння 

природного 

газу 

19 940 444 м куб. 7867,7 100 0 0 0 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 матерiальнi витрати 63,6 

2 оплата працi 21,6 

3 iншi витрати 10,9 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Прибуток Плюс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 25395301 

Місцезнаходження 04080, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Вiкентiя Хвойки,21 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 294698 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2015 

Міжміський код та телефон 0443323243 

Факс - 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть 

Опис надає послуги депозитарної установи 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул.Тропiнiна,7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Правила 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015 

Міжміський код та телефон 0415910404 

Факс - 

Вид діяльності професiйна депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 

Опис надає послуги депозитарної установи 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ Аудиторська фiрма "Наталiя" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24704776 

Місцезнаходження 10024, Україна, Житомирська обл., м. 

Житомир, вул.Бориса Тена,90/1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 3499 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудитораська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2013 

Міжміський код та телефон 0412338780 

Факс - 

Вид діяльності надання аудиторських послуг 

Опис Юридична особа, яка надає послуги 

аудитора 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агенство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., м. Київ, 

вул. Антоновича,51 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво  DR/00002/ 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 0444983815 

Факс - 

Вид діяльності провадження дiяльностi з подання 

звiтностi та/або адмiнiстративних даних 

Опис уповноважена навата iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРАТ "Українська пожежно-страхова 

компанiя" Коростишiвське регiональне 

вiддiлення 

Організаційно-правова форма  

Ідентифікаційний код юридичної особи 33171159 

Місцезнаходження 12501, Україна, Житомирська обл., 

Коростишiвський р-н, м. Коростишiв, 

Соборна Площа,5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ №584497 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

ДКРРФПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.06.2011 

Міжміський код та телефон 0413057411 

Факс 0413057411 

Вид діяльності iншi види страхування 

Опис юридична особа, яка надає послуги 

страхової компанiї 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

Територія Житомирська область, м.Коростишiв за КОАТУУ 1822510100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 49 

Адреса, телефон: 12501 мiсто Коростишiв, вул. Київська,55, (04130) 5-80-33 

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 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 15 577 15 060 

    первісна вартість 1011 21 962 21 885 

    знос 1012 ( 6 385 ) ( 6 825 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 3 415 4 398 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 18 992 19 458 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 510 1 276 

Виробничі запаси 1101 1 323 1 211 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 187 65 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 3 419 3 333 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 142 159 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 119 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 160 110 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 95 71 

Готівка 1166 1 10 

Рахунки в банках 1167 94 61 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 867 1 020 

Усього за розділом II 1195 6 193 5 969 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 25 185 25 427 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 9 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 8 685 8 458 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -13 149 -17 755 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 -4 453 -9 288 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 950 4 273 

    розрахунками з бюджетом 1620 389 335 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 72 65 

    розрахунками з оплати праці 1630 301 358 

    одержаними авансами 1635 17 008 19 231 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 153 28 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 8 765 10 425 

Усього за розділом IІІ 1695 29 638 34 715 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 25 185 25 427 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 28.02.2019 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 8 802 8 830 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10 752 ) ( 9 859 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 1 950 ) ( 1 029 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1 188 1 059 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4 269 ) ( 3 838 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 850 ) ( 244 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 5 881 ) ( 4 052 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 1 278 240 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 5 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 4 608 ) ( 3 812 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 590 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 4 608 ) ( 3 222 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 608 -3 222 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 10 901 9 851 

Витрати на оплату праці 2505 3 927 3 546 

Відрахування на соціальні заходи 2510 714 670 

Амортизація 2515 437 514 

Інші операційні витрати 2520 1 423 1 352 

Разом 2550 17 402 15 933 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 35 340 35 340 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 35 340 35 340 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -130,390500 -91,171500 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -130,390500 -91,171500 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 15 610 14 367 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 38 60 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 32 9 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 14 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 630 193 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9 273 ) ( 10 331 ) 

Праці 3105 ( 3 544 ) ( 2 685 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 763 ) ( 490 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 842 ) ( 785 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 122 ) ( 168 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 720 ) ( 617 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 906 ) ( 218 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -18 134 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 6 ) ( 82 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 -82 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -24 52 

Залишок коштів на початок року 3405 95 43 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 71 95 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 9 0 8 685 2 -13 149 0 0 -4 453 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 9 0 8 685 2 -13 149 0 0 -4 453 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -4 608 0 0 -4 608 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -227 -2 2 0 0 -227 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -227 -2 -4 606 0 0 -4 835 

Залишок на кінець року  4300 9 0 8 458 0 -17 755 0 0 -9 288 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

Територія Житомирська область, м.Коростишiв за КОАТУУ 1822510100 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 49 

Адреса, телефон: 12501 мiсто Коростишiв, вул. Київська,55, (04130) 5-80-33 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 15 577 15 060 

    первісна вартість 1011 21 962 21 885 

    знос 1012 ( 6 385 ) ( 6 825 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 3 415 4 398 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 



Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 18 992 19 458 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 510 1 276 

Виробничі запаси 1101 1 323 1 211 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 187 65 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 3 419 3 333 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 142 159 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 119 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 160 110 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 95 71 

Готівка 1166 1 10 

Рахунки в банках 1167 94 61 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 867 1 020 

Усього за розділом II 1195 6 193 5 969 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 25 185 25 427 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 9 9 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 8 685 8 458 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -13 149 -17 755 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 -4 453 -9 288 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 0 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 950 4 273 

    розрахунками з бюджетом 1620 389 335 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 72 65 

    розрахунками з оплати праці 1630 301 358 

    одержаними авансами 1635 17 008 19 231 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 153 28 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 8 765 10 425 

Усього за розділом IІІ 1695 29 638 34 715 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 25 185 25 427 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 8 802 8 830 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 10 752 ) ( 9 859 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 1 950 ) ( 1 029 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 1 188 1 059 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 4 269 ) ( 3 838 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 850 ) ( 244 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 5 881 ) ( 4 052 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 1 278 240 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 5 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 4 608 ) ( 3 812 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 590 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 4 608 ) ( 3 222 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4 608 -3 222 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 10 901 9 851 

Витрати на оплату праці 2505 3 927 3 546 

Відрахування на соціальні заходи 2510 714 670 

Амортизація 2515 437 514 

Інші операційні витрати 2520 1 423 1 352 

Разом 2550 17 402 15 933 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 35 340 35 340 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 35 340 35 340 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -130,390500 -91,171500 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -130,390500 -91,171500 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 15 610 14 367 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 38 60 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 32 9 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 14 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 630 193 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9 273 ) ( 10 331 ) 

Праці 3105 ( 3 544 ) ( 2 685 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 763 ) ( 490 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 842 ) ( 785 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 122 ) ( 168 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 720 ) ( 617 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 906 ) ( 218 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -18 134 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 6 ) ( 82 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -6 -82 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -24 52 

Залишок коштів на початок року 3405 95 43 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 71 95 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-кн 

Код за ДКУД 1801010 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від нереалізованих 

курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від неопераційної 

діяльності та інших не грошових 

операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Коростишiвгаз" 
за ЄДРПОУ 20413052 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2018 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

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

Залишок на початок року 4000 9 0 8 685 2 -13 149 0 0 -4 453 0 -4 453 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 9 0 8 685 2 -13 149 0 0 -4 453 0 -4 453 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -4 608 0 0 -4 608 0 -4 608 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 -227 -2 2 0 0 -227 0 -227 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 -227 -2 -4 606 0 0 -4 835 0 -4 835 

Залишок на кінець року  4300 9 0 8 458 0 -17 755 0 0 -9 288 0 -9 288 

 

Керівник    Кузьменко Володимир Сергiйович 

 

Головний бухгалтер   Яцкевич Людмила Бронiславiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
П Е Р Е В I Р Е Н О 

       М.П. 

Аудитор ТОВ АФ "Наталiя" _____ Г.Т.Онищук 

 

Примiтки до рiчної  консолiдованої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2018 року 

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 

 1.1. Повна назва: Приватного акцiонерне товариства по газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз". 

       Скорочена назва:  ПрАТ "Коростишiвгаз". 

 

1.2.  Код ЄДРПОУ: 20413052  .  

1.3. Мiсцезнаходження: 12501, Житомирська обл., Коростишiвський район , м.Коростишiв , 

вул..Київська, буд.55. 

1.4. Вiдомостi про державну реєстрацiю: Пiдприємство зареєстроване Коростишiвською 

районною державною адмiнiстрацiєю Житомирської областi  "01"липня 1994 року,  № запису 

про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 288 107 0015 000066. 

1.5 Основнi види дiяльностi:  

- Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi ( локальнi) трубопроводи; 

- Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення,  та кондицiонування ; 

- Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами та промисловими хiмiчними 

речовинами; 

- Оптова торгiвля твердими, рiдким, газоподiбними паливом i подiбними продуктами. 

Статут (нова редакцiя) затверджено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол 

№1/15 вiд 28 квiтня 2015 року), державна реєстрацiя проведена 26.11.2015 року , номер запису 

12881050023000066. 

 Статут (нова редакцiя) затверджено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

(протокол №1/16 вiд 27 квiтня 2016 року). Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних 

осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiд 03.11.2016 року.  

Статут (нова редакцiя) затверджено рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол 

№1/17вiд 06 квiтня 2017 року).  

ПрАТ "Коростишiвгаз" має одне дочiрнє пiдприємство, що розташоване в м. Коростишiв, 

Житомирської обл..вул. Гвардiйська , буд.42 - Дочiрнє пiдприємство "Полум'я" Публiчного 

акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Коростишiвгаз".  

Засновником Дочiрнього пiдприємство "Полум'я" Приватного акцiонерного товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї "Коростишiвгаз".  в розмiрi 100% є ПРАТ "Коростишiвгаз"" - 

материнське пiдприємство. Статутний капiтал Дочiрнього  пiдприємства складає  73422,00 грн. 

Дочiрнє пiдприємство є юридичною особою, має свiй баланс, печатку, розрахунковi рахунки в 

банку.  

1.6. Вiдомостi про дочiрнє пiдприємство. 

                   Код ЄДРПОУ: 24704776 

                 Вiдомостi про державну реєстрацiю:   Пiдприємство зареєстроване Коростишiвською 

районною державною адмiнiстрацiєю Житомирської областi  "29"серпня 1997 року,  № запису 

про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР 1 288 120 0000 000081 

 Основнi види дiяльностi: 

Прийняття вiд постачальникiв газу, його зберiгання та постачання пiдприємствам, органiзацiям i 

населенню; 

Виконання пiдрядних робiт по газифiкацiї. 

 



1.7.  Банкiвськi реквiзити пiдприємства: розрахунковий рахунок  

 № 260020510  в Житомирському ЦРВ ПАТ Мегабанк МФО 351629 ; 

              №  26001015579901 в ПАТ "Альфа-Банк"  МФО 300346; 

              № 26002301860 в ЖФОУ АТ Ощадбанк  МФО 311647. 

 

 

 

 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 

 

2.1.Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що 

офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 

всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018 

року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 

України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 

Товариства  Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї 

фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

2.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 

 

3. Суттєвi положення облiкової полiтики 

3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi.  

 

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 



застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 

наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 

звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 

яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 

несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 

до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 

МСФЗ. 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2018 роцi порiвняно iз облiковими 

полiтиками, якi Товариство використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що 

закiнчився 31 грудня 2017 року. 

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Товариства. 

 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 

придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 

розрахунку. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо 

належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 



активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 

Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 

дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.  

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв 

та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi 

групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi 

свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї 

непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи 

дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як 

збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 

оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi 

збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до 

переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 

нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

 

3.4.2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 

чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 

використанням  щорiчних норм встановлених податковим кодексом : 



Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

3.4.4. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу . 

 

 

4. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

4.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

4.2. Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

4.3. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 

коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 

балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

4.4. Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 

про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 



 

5. Основнi припущення, оцiнки та судження 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 

вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 

базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 

об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 

активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 

iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 

розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 

високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 

для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 

5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства; 

" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 

форму; 

" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

" є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 

далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат 

у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

5.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

 

6. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 

вартiстю 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi



 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 

ставки за депозитними договорами 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

 

7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 

7.2 Необоротнi активи 

(тис. грн.) 

Матерiальнi основнi активи Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

Землi  320 320 

Будинки i споруди  14039 13630 

 

Машини i обладнання  55 41 

Транспортнi засоби  435 388 

Iнструменти, прилади та iнвентар  132 114 

Iншi основнi засоби  596 567 

Iншi необоротнi матерiальнi активи    

Основнi засоби, всього 1010 15577 15060 

 

Незавершене капiтальне будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу  1005   

Матерiальнi основнi активи, всього  15577 

 15060 

 

 

У звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не здiйснювалась 

Фiнансовi iнвестицiї 

8 Засновником Дочiрнього пiдприємство "Полум'я" Приватного акцiонерного товариства 

по газопостачанню та газифiкацiї "Коростишiвгаз".  в розмiрi 100% є ПРАТ "Коростишiвгаз"" - 

материнське пiдприємство. Статутний капiтал Дочiрнього  пiдприємства складає  73422,00 грн 

8.2 Запаси 

Балансова вартiсть запасiв: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12. 17 31.12.18 

1 2 3 4 



Матерiали 1101 1323 1211 

Напiвфабрикати i продукти у процесi виробництва 1102   

Готовi продукти 1103   

Товари 1104 187 65 

Незавершене виробництво 1102   

Всього 1100 1510 1276 

Запаси в заставi не перебувають. 

 

7.5. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Склад короткострокової дебiторської заборгованостi: 

(тис. грн.) 

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

За поставками вiтчизняним покупцям 1125 3419 3333 

За поставками iноземним покупцям 1125   

Аванси на поставки  1130   

Заборгованостi з податку на дохiд (CIT) 1135 119  

Заборгованостi перед бюджетом, за винятком податку (CIT) 1135 23 159 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 1155 160 110 

в т.ч. заборгованiсть перед органами соцiального страхування  1155   

в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам 1155   

в т.ч. виданi позики спiвробiтникам 1155   

в т.ч. розрахунки за претензiями, з вiдшкодування завданих збиткiв 1155 186  

в т.ч. iнше  1155 26 110 

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше брутто, разом    

Вiдрахування на актуалiзацiю вартостi заборгованостей  1125 1387 1437 

 

Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше нетто, всього  3721 2165 

 

Вся заборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв.  

Склад довгострокової дебiторської заборгованостi: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

Довгостроковi позики, наданi спiвробiтникам   - 

Iншi довгостроковi позики   - 

Довгострокова заборгованiсть за поставками та iнше брутто, всього 1040  - 

Довгострокова заборгованiсть складалась iз заборгованостi за наданими позиками 

спiвробiтникам та iншiй юридичнiй особi бiльше, нiж на 1 рiк. 

 

7.6. Грошовi кошти 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

Грошовi кошти в касi 1166 1 10 

Грошовi кошти в банку: 1167 94 61 

Поточний рахунок гривневий    

Поточний рахунок валютний    

Корпоративнi картковi рахунки    

Депозити до 1 року    

Iншi грошовi активи    



Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 1165 95 71 

Використання грошових коштiв нiчим не обмежено. 

 

7.7. Iншi активи 

(тис. грн.) 

Iншi активи Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

Неотриманi податковi накладнi, якi можуть бути врахованi в зменшення податку на додану 

вартiсть в майбутнiх перiодах    

Iншi активи    

Iншi активи, всього  1190 867 1020 

 

7.8 Акцiонерний капiтал 

Акцiонерний капiтал Товариства: 

(тис. грн.) 

Змiст 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 

Зареєстрований акцiонерний капiтал (35340 шт. звичайних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25    

грн. кожна) 9 9 

Вилученi акцiї - - 

Всього   

У звiтному перiодi додатковий випуск акцiй не проводився. Додатковий випуск акцiй не 

планується. 

 

7.9. Додатковий капiтал 

Додатковий капiтал станом на 31.12.2018 р. складається з наступного капiталу: 

"  0,0 тис. грн. - резервний капiтал, сформований вiдповiдно до законодавства України на 

покриття збиткiв; 

"  8458  тис. грн. - капiтал у дооцiнках. 

. 

 

7.10. Короткостроковi резерви 

Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

Резерв на оплату вiдпусток працiвникам  153 28 

Резерв по гарантiйним ремонтам    

Всього 1660 153 28 

 

7.11. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 

 Структура кредиторської короткострокової заборгованостi: 

(тис. грн.) 

Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

Короткостроковi кредити банкiв 1600 - - 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610   

Заборгованiсть _________________ за акцiї 1610   

За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 1615 2950

 4273 

За поставками за товари, роботи, послуги перед iноземними постачальниками 1615   



Аванси, отриманi на поставки  1635 17008 19231 

З податку на дохiд  1620   

За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд (CIT) 1620 389 335 

За заробiтною платою  1630 301 358 

Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 72 65 

За дивiдендами 1640 - - 

Поточна заборгованiсть за процентами позик, кредитiв 1690 - - 

Iнше 1690 8765 10425 

Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього 1695 29485 34687 

 Структура кредиторської довгострокової заборгованостi: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 31.12.17 31.12.18 

1 2 3 4 

Iншi довгостроковi позики вiд пов'язаної особи    

Iншi довгостроковi акредитиви (в iноземнiй валютi)    

Iншi довгостроковi зобов'язання за придбанi акцiї    

Довгостроковi зобов'язання, всього  1515   

 

7.12. Дохiд вiд реалiзацiї 

Структура доходiв: 

(тис. грн.) 

Показник Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Доходи вiд продажу:  8802 8830 

готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг    

iнших оборотних активiв    

послуг з оренди    

Всього 2000 8802 8830 

 

7.13. Собiвартiсть реалiзацiї 

(тис. грн.) 

Собiвартiсть реалiзацiї Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг  1950 1029 

Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв    

Собiвартiсть надання в оренду     

Всього 2050 1950 1029 

 

7.14. Адмiнiстративнi витрати 

(тис. грн.) 

Адмiнiстративнi витрати Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Адмiнiстративнi витрати, всього  2130 4269 3838 

 

7.15. Витрати на збут Вiдсутнi 

7.16. Iншi операцiйнi доходи та витрати 

  Структура iнших операцiйних та iнших доходiв: 

(тис. грн.) 

Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць    



Вiдшкодування ранiше списаних активiв    

Одержанi штрафи, пенi, неустойки тощо    

Iнвентаризацiйнi рiзницi (понад норми) (надлишки та невiдшкодованi нестачi)    

Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти    

Прибутки вiд збуту кредиторської заборгованостi    

Iнше  1188 1059 

Iншi операцiйнi доходи, всього 2120 1188 1059 

 

(тис. грн.) 

Iншi доходи Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Дохiд вiд не операцiйних курсових рiзниць    

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв    

Дохiд вiд реалiзацiї iнших невиробничих послуг    

Наслiдки надзвичайних обставин (списання активiв, вартiсть вiдновлення об'єктiв, перевищення 

страхового вiдшкодування над вартiстю втраченого майна, надходження матерiалiв при 

лiквiдацiї активiв)    

Безоплатно отриманi активи    

Дохiд вiд визнання заборгованостi бюджету по виплатам мобiлiзованим працiвникам   

  

Iнше  1278 240 

Iншi доходи, всього 2240 1278 240 

 

Структура iнших операцiйних та iнших витрат: 

(тис. грн.) 

Iншi операцiйнi витрати Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Витрати на дослiдження, якi не дали позитивних результатiв, або витрати невиробничого 

призначення    

Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти    

Неустойки, штрафи, вiдшкодування    

Витрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв    

Нестачi та втрати вiд псування цiнностей    

Витрати на послуги населенню    

Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi    

Витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери    

Премiї працiвникам за рахунок фонду матерiального заохочення    

Списання необоротних активiв    

Iнше   848 244 

Iншi операцiйнi витрати, всього 2180 848 244 

 

(тис. грн.) 

Iншi витрати Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Втрати вiд реалiзацiї основних засобiв    

Втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць    

Витрати на благодiйнiсть та матерiальну допомогу    

Витрати на техногеннi катастрофи i аварiї    

Iнше  5  

Iншi витрати, всього 2270 5 0 

 



7.17. Iншi фiнансовi доходи 

Структура фiнансових доходiв: 

(тис. грн.) 

Iншi фiнансовi доходи Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Вiдсотки     

Iншi фiнансовi доходи, всього 2220 - - 

 

 

7.18. Фiнансовi витрати 

Структура фiнансових витрат: 

(тис. грн.) 

Фiнансовi витрати Код рядка 2018 р. 2017 р. 

1 2 3 4 

Вiдсотки по кредиту    

Фiнансовi витрати, всього 2250 - - 

 

7.19. Звiт про рух грошових коштiв  

Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про 

основнi види валових грошових надходжень i виплат.  

 

8. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

" пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд 

контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 

" асоцiйованi компанiї; 

" спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

" члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

" близькi родичi особи, зазначеної вище; 

" компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; 

" програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-

якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

 

   Особливих премiй, позик, iнших заохочувальних виплат та компенсацiй  управлiнський 

персонал не отримував.  Заробiтну плату виплачувалась згiдно штатного розкладу.  

 

9. Юридичнi та iншi питання 

Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, 

продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих 

та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору 

мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. 

Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що 

дiяльнiсть Товариства здiйснювалась цiлком вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi 

законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i 

сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi 

найкращих оцiнок керiвництва.  

Вiдомостi  про судовi справи 

1. ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" до КП "Теплосервiс "(ПРАТ "Коростишiвгаз" - 

третя особа, що не заявляє самостiйних вимог). Господарський суд Житомирської областi. 

Ухвалою вiд  18.07.2017 року господарський суд прийняв заяву ПРАТ "Коростишiвгаз" до 



боржника  та призначив до розгляду у справi №906/365/17,  про стягнення  1 277 090,83 грн. 

заборгованостi за постачання природного газу, 3 % рiчних, iнфляцiйних втрат та пенi. 

Заборгованiсть боржника перед кредитором становить: 

 

- 1 096 002,96 грн. основного боргу; 

- 5963,88 грн. iнфляцiйних втрат; 

- 24959,95 грн. 3% рiчних; 

- 125123,00 грн. пенi; 

- 25041,04 грн. сплаченого судового збору. 

 

Не стягнуто.  

Постановою Господарського суду Житомирської областi вiд 10.10.2017 року про банкрутство 

КП "Теплосервiс" боржника визнано банкрутом, вiдкрито лiквiдацiйну процедуру.  

 

2. ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Коростишiвгаз". Господарський суд Житомирської областi. 

Ухвала про порушення провадження у справi №906/768/17 про стягнення 746482,19 грн. 

заборгованостi за  послуги з транспортування природного газу газорозподiльними мережами , 3 

% рiчних, iнфляцiйних втрат та пенi вiд 19.09.2017 року. Рiшення Господарського суду 

Житомирської областi вiд 03.11.17 року (позов задовольнити частково) про стягнення: 

 

- 629 318,33грн. основного боргу; 

-34519,74 грн. iнфляцiйних втрат; 

- 8097,05грн. 3% рiчних; 

-10 079,03 грн. сплаченого судового збору. 

 

 17 сiчня 2018 року Рiшенням Рiвненського апеляцiйного господарського суду  скаргу ПАТ 

"Укртрансгаз" залишено без задоволення. 24 травня 2018 року Постановою Верховного суду 

України справа повернута на новий розгляд в частинi задоволення 70110,65 грн.  

18.10.2018р. Рiшенням Господарського суду Житомирської областi в задоволеннi позовних 

вимог вiдмовлено повнiстю.   

Судова справа знаходиться на стадiї касацiйного провадження. 

 

3. НКРЕКП до ПАТ "Коростишiвгаз". Житомирський окружний адмiнiстративний суд. Ухвала 

про вiдкриття провадження у справi № 806/3309/17 про  стягнення адмiнiстративних  штрафiв  

та санкцiй у сумi 204 000,00 грн. вiд 06.12.17 року. Рiшення Житомирського окружного 

адмiнiстративного суду вiд 15.01.2018 року про стягнення: 

 

-102 000,00грн. пенi; 

-102 000,00грн. штрафу; 

-3060,00 грн. сплаченого судового збору. 

 

Не стягнуто. 

 

 4. ПАТ "НАК "Нафтогаз України" до ПРАТ "Коростишiвгаз". Господарський суд 

Житомирської областi. Ухвала про вiдкриття провадження у справi № 906/817/18 вiд  

21.09.2018року про стягнення 70 778,26 грн., а саме: 3% рiчних - 4 982,57грн., пеня у розмiрi 44 

187,52грн., iнфляцiйнi втрати - 21 608,17грн. Рiшення Господарського суду Житомирської 

областi вiд 03.12.2018р. - вiдмовлено повнiстю.  

Судова справа знаходиться на стадiї касацiйного провадження. 

 

5. ПАТ "Укртрансгаз" до ПАТ "Коростишiвгаз". Господарський суд Житомирської областi. 



Ухвала про вiдкриття провадження у справi №906/110/18 вiд 22.02.2018р.  про стягнення 2 558 

644,64 грн., з яких, 2239647,61грн. борг за послуги балансування обсягiв природного газу, 213 

706,88грн. пенi, 25 546,51грн. 3% рiчних, 79 743,64грн. iнфляцiйних втрат. Рiшення 

Господарського суду Житомирської областi вiд 27.06.18 року - вiдмовлено повнiстю. 

Судова справа знаходиться на стадiї касацiйного провадження. 

6. ПРАТ "Коростишiвгаз" до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 

визнання протиправними та скасування постанов та розпорядження. Рiшення по справi № 

806/1249/18 вiд 06.08.2018р., позов задоволено. 

10. Управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на 

послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 

додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих 

позик.  

 

11. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 

ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий 

ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на 

основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на 

вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу.  

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

12. Подiї пiсля Балансу 

Подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї, вiдсутнi 

 

 

 

Голова правлiння                                             Кузьменко В.С  

Головний бухгалтер                                        Яцкевич  Л.Б. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ Аудиторська фiрма "Наталiя" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

33253896 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

10024, Україна, м. Житомир, вул. 

Бориса Тена, 90/1, к.86 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3499 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0436, дата: 31.01.2014 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальний параграф. 

Вiдповiдно до МСА 706 

"Пояснювальнi параграфи та 

параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора" аудитор 

розглядає включення до 

аудиторського звiту додаткової 

iнформацiї, щоб привернути увагу 

користувачiв до питання, яке за 

судженням аудитора є 

фундаментальним для розумiння 

фiнансової звiтностi. Аудитор 

зазначає, що аудиторська думка не 

модифiкується у зв'язку з 

висвiтленим питанням у 

"Пояснювальному параграфi".                                                                                   

Не змiнюючи думку, Аудитор 

звертає увагу на те, що пiд час 

складання фiнансової звiтностi  за 

рiк, який закiнчився 31.12.2018 р. 

керiвництво Товариства розглянуло 

поправки, внесенi до МСФЗ та новi 

стандарти МСФЗ, якi введенi та 

дiють починаючи з 01.01.2018 року i 

вважає, що вони не мають впливу на 

фiнансову звiтнiсть  за 2018 рiк. 

Управлiнський персонал не 

iдентифiкував суттєвої 

невизначеностi, яка могла б 

поставити  пiд значний сумнiв 

здатнiсть Товариства безперервно 



продовжувати дiяльнiсть, тому 

використовував припущення про 

безперервнiсть функцiонування 

Товариства, як основи для облiку 

пiд час пiдготовки фiнансових 

звiтiв.  

 

 

Пояснення суттєвих статей 

фiнансової звiтностi 

 

 1.Пояснення суттєвих статей 

Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан). 

Валюта Балансу складає станом на 

31.12.2017 року в сумi 25185 тис. 

грн.,  станом на 31.12.2018 р.25427 

тис. грн.      

Основнi засоби станом на  

31.12.2018 р. (р.1010 балансу) 

складають 15060 тис. грн., що 

вiдповiдає 59,2 % валюти Балансу. 

Для складання фiнансової звiтностi 

основнi засоби  подiленi на групи: 

Найменування основних засобiв

 рах 

бух. 

обл. Залишкова вартiсть т.грн. 

Станом на 31.12.2017 р. 

 Станом на 31.12.2018 р. 

Залишкова вартiсть т.грн.(данi 

Балансу) 

Земля 101 320 320 

Будинки та споруди 103 14039

 13630 

Машини i обладнання 104 55

 41 

Транспортнi засоби 105 435

 388 

Iнструменти, прилади, iнвентар

 106 132 114 

Iншi основнi засоби 109 596

 567 

разом  15577 15060 

 Коефiцiєнт зносу основних засобiв 

складає 0,31.  

Оборотнi активи станом на  

31.12.2017  р. (р.1195 Балансу) 

складають 6193 тис. грн., станом на  

31.12.2018 р. складають 5969 тис. 

грн.,       в т. ч.:                                                                                 



 Запаси складають 1276 тис. грн.  

(р.1100 Балансу) в т .ч виробничi 

запаси на суму 1211 тис. грн., 

товари на суму 65 тис. грн.;                                                                                            

     Дебiторська заборгованiсть за 

товари (роботи, послуги) складає 

3333 тис. грн.  (р.1125 Балансу). 

  Дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом складає 

159 тис. грн.  (р.1135 Балансу) 

      Iнша поточна дебiторська 

заборгованiсть  складає 110 тис. грн. 

(р.1155 Балансу) в т.ч.(рах.631) - iз 

них аванси наданi постачальникам - 

53,0 тис.грн., розрахунки з iншими 

дебiторами (рах. 377 - 76,6тис. грн..:  

       Грошi та їх еквiваленти  на 

рахунку банку складають 61,0_ тис. 

грн. (р.1165 Балансу);        

Власний капiтал ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"     станом на  

31.12.2018 р. складає (-9288) тис. 

грн.  (р.1495 Балансу) в т. ч.:  

- зареєстрований капiтал - 9,0 тис. 

грн.  (р.1400 Балансу) ; 

- додатковий капiтал - 8458,0 тис. 

грн 

-   нерозподiлений прибуток  - (-

17755 тис. грн.)  (р.1420 Балансу) .                                                                                       

Зареєстрований капiтал на протязi 

2018 р. залишився без змiн i 

вiдповiдає статутному капiталу, 

затвердженому в Статутi в сумi 

8835грн..  Статутний капiтал 

подiлений на 35340шт. простих 

iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 0,25 грн. кожна .     

                

Зобов'язання ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"  станом на  

31.12.2018р. :                                                                                                                                                               

- поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, 

послуги в сумi 4273_ тис. грн. 

(р.1615 Балансу) ; 

- розрахунки з оплати працi -358 

тис. грн.(р.1630 Балансу); 

- розрахунки з бюджетом - 335,0 

тис. грн. (р.1620 Балансу) ;                                                                                                        

 - поточна кредиторська 

заборгованiсть за одержаними 



авансами (р.1635Балансу)  в сумi 

19231 тис. грн; 

- iншi поточнi зобов'язання - 10425 

тис. грн. (р.1690 Балансу) 

Iнформацiя, що не є фiнансовою 

звiтнiстю та звiтом аудитора щодо 

неї. 

Управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за iншу 

iнформацiю. Вiдповiдальнiсть 

аудитора згiдно з МСА 720 " 

Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 

iншої iнформацiї" не є завданням з 

надання впевненостi стосовно iншої 

iнформацiї  та не встановлює 

зобов`язання аудитора отримати 

впевненiсть щодо iншої iнформацiї. 

Наша думка щодо фiнансової 

звiтностi не поширюється на iншу 

iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо цiєї iншої 

iнформацiї.  В зв`язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою 

вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому 

розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою 

звiтнiстю. Якщо ми доходимо 

висновку, що iснує суттєве 

викривлення цiєї iншої iнформацiї, 

ми зобов`язанi повiдомити про цей 

факт. Ми не виявили таких фактiв, 

якi б необхiдно було включити до 

звiту.                                                                           

                   Iнша iнформацiя, 

отримана аудитором до дати звiту 

аудитора: 

1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 

2018 р. складає  8802 тис. грн. 

2. Прибуток на акцiю.     

Розрахунок прибутку на акцiю: 

скоригований чистий прибуток на 

одну просту акцiю складає (-

130,3905)грн. 

3. Дивiденди.         

Дивiденди  не нараховувались. 

4. Позики : вiдсутнi.  

5. Операцiї з пов'язаними сторонами 



не проводились.  

6. Виплати працiвникам за 2018рiк 

складають: 

а) заробiтна плата працiвникам та 

службовцям, премiї , щорiчнi 

вiдпустки та оплата тимчасової 

непрацездатностi, виплати при 

звiльненнi: нарахована виробничому 

персоналу в сумi3927 тис. грн. 

б)внески на соцiальне забезпечення 

(єдиний соцiальний внесок): 

нарахований в сумi 714,0 тис. грн.  

7. Дотримання законодавчих та 

нормативних вимог.   

При  складаннi звiтностi статтi 

Балансу пiдтвердженi  

iнвентаризацiєю вiдповiдно до 

вимог "Положення про 

iнвентаризацiю активiв та 

зобов'язань" № 879. Рiчна 

iнвентаризацiя майна проведена 

згiдно наказу № 11-1 вiд 01 

листопада 2018 року. За 

результатами iнвентаризацiї нестачi 

та надлишки не виявленi.                                                                                            

8. Зменшення корисностi активiв.   

Перевiрка активiв на предмет 

знецiнення (зменшення корисностi) 

проводиться в перiод рiчної   

iнвентаризацiї з визначенням ознак 

знецiнення. В 2018 роцi зменшення 

корисностi активiв не визначалося.                                                                                                                                                                                                 

9.  Виконання значних правочинiв.    

Значнi правочини ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"   в 2018 роцi 

не вчиняли( статтi 70, 71 Закону 

України "Про акцiонернi 

товариства").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10. Порушення справи про 

банкрутство емiтента, винесення 

ухвали про його санацiю   

В 2018роцi вказанi подiї не 

вiдбувалися. 

11. Рiшення вищого органу емiтента 

або суду про припинення або 

банкрутство емiтента  

В 2018роцi вказанi подiї не 

вiдбувалися. 

12. Подiї  пiсля звiтного перiоду. 

 Подiї, якi вимагають коригування 

пiсля звiтного перiоду в 2018 роцi 



не вiдбулися.                                                                                                                

13. Опис значущих положень 

облiкової полiтики.                                                                                

 

 

Облiковi полiтики та облiковi 

оцiнки при складаннi фiнансової 

звiтностi за МСФЗ 

        Основнi засоби та незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї.                                                            

Об'єкт основних засобiв, який 

вiдповiдає критерiям визнання 

активу, слiд оцiнювати за його 

собiвартiстю вiдповiдно до вимог 

МСБО16 "Основнi засоби". 

Класифiкацiя груп основних засобiв 

та iнших необоротних активiв має 

вiдповiдати класифiкацiї , 

встановленiй ПКУ .  

Амортизацiю основних засобiв 

нараховувати прямолiнiйним 

методом . 

Лiквiдацiйну вартiсть ОЗ визначати 

по закiнченню строку корисного 

використання.  

     Нематерiальний актив - 

визнавати активом за собiвартiстю 

(МСФЗ 16 "Основнi засоби"). Строк 

корисної експлуатацiї 

нематерiального активу 

пiдприємство оцiнює його 

тривалiсть по кожному активу 

iндивiдуально. Амортизацiю 

нематерiального активу 

нараховувати прямолiнiйним 

методом. Лiквiдацiйну вартiсть 

нематерiального активу з 

визначеним строком корисної 

експлуатацiї слiд приймати за нуль.  

    Запаси при первiсному визнаннi 

облiковуються за собiвартiстю 

придбання. Зменшення вартостi 

запасiв (уцiнки) вiдображаються з 

одночасним визнаннями збиткiв. 

    Виплати працiвникам слiд 

визнавати як зобов'язання 

(нарахованi витрати) пiсля 

вирахування будь-якої вже 

сплаченої суми.  

   Грошовi кошти вiдображаються  у 

фiнансовiй звiтностi у валютi 



України(гривня). 

    Дохiд визнається, коли iснує 

надходження пiдприємству 

економiчних вигiд i цi вигоди можна 

достовiрно оцiнити. Дохiд має 

оцiнюватися за справедливою 

вартiстю компенсацiї, яка була 

отримана або пiдлягає отриманню 

(МСБО 18 "Дохiд").                                                                                                                       

Витрати визнаються витратами 

певного перiоду одночасно з 

визнанням доходу, для отриман                                                                   

ня якого вони здiйсненi;                                                                                                                                                                          

Податок на прибуток. Згiдно з 

вимогами МСБО 12, товариство 

веде облiк податкових наслiдкiв 

операцiй та iнших подiй у такий 

самий спосiб, як i облiк самих 

операцiй та iнших подiй.  

    Забезпечення слiд визнавати, 

якщо: 

пiдприємство має iснуюче 

зобов'язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслiдок минулої 

подiї;  можна достовiрно оцiнити 

суму зобов'язання. 

За оцiнкою сума забезпечення має 

бути теперiшньою вартiстю 

видаткiв згiдно МСБО 37 

"Забезпечення, умовнi зобов'язання 

та умовнi активи". 

       Фiнансовi iнструменти. При 

розкриттi iнформацiї про фiнансовi 

iнструменти згiдно МСФЗ 7 

"Фiнансовi iнструменти: розкриття 

iнформацiї",  такi як 

короткострокова торговельна 

дебiторська та кредиторська 

заборгованiсть пiдприємство 

встановлює його справедливу 

вартiсть, застосовуючи методику 

оцiнки справедливої вартостi при 

первiсному визнаннi цiни операцiї 

(тобто справедлива вартiсть 

компенсацiї, наданої або отриманої). 

  Розкриття iнформацiї про пов'язанi 

сторони згiдно МСБО 24.                                                            

Розкриття у фiнансовiй звiтностi 

iнформацiї, необхiдної для 

привернення уваги до можливого 

впливу на фiнансовий стан i на 



прибуток чи збиток суб'єкта 

господарювання, спричиненого 

iснуванням зв'язаних сторiн, а також 

операцiями та залишками 

заборгованостi, в тому числi 

зобов'язаннями мiж такими 

сторонами.                                                                                                                                                               

Зменшення корисностi активiв. 

Згiдно МСБО 36 "Зменшення 

корисностi активiв"  в кiнцi кожного 

звiтного перiоду слiд оцiнювати, чи 

є якась ознака того, що кориснiсть 

активу може зменшитися або чи є 

свiдчення того, що збиток вiд 

зменшення корисностi, визнаного 

активу в попереднiх перiодах, вже 

вiдсутнiй або зменшився. Якщо така 

ознака є, пiдприємство  має оцiнити 

суму очiкуваного вiдшкодування 

цього активу.                                                                                                                                                                              

Подiї пiсля звiтного перiоду. Згiдно 

МСБО10 "Подiї пiсля звiтного 

перiоду" подiї пiсля звiтного 

перiоду - це сприятливi та 

несприятливi подiї, якi вiдбуваються 

з кiнця звiтного перiоду до дати 

затвердження фiнансової звiтностi 

до випуску. Можна визначити два 

типи подiй: а) подiї, якi свiдчать про 

умови, що iснували на кiнець 

звiтного перiоду (подiї, якi 

вимагають коригування пiсля 

звiтного перiоду); та б) подiї, якi 

свiдчать про умови, що виникли 

пiсля звiтного перiоду (подiї, якi не 

вимагають коригування пiсля 

звiтного перiоду).       

 

 14.  Фiнансовi показники за 2018р.  

За результатами проведеного 

аналiзу показникiв фiнансового 

стану можна зробити висновки про 

реальнiсть та перспективи 

фiнансового стану акцiонерного 

товариства i оцiнити (з 

використанням професiйного 

судження) можливiсть його 

безперервного функцiонування в 

майбутньому. 

При проведеннi аналiзу фiнансового 

стану пiдприємства 



використовувались показники форм 

фiнансового звiту за 2018 рiк. 

Метою фiнансового аналiзу 

пiдприємства є оцiнка фiнансового 

стану пiдприємства на 31.12.18 р. з 

урахуванням динамiки його змiн, якi 

вiдбулися за результатами 

господарської дiяльностi 

пiдприємства за два останнi роки, 

визначення факторiв, що вплинули 

на цi змiни, та прогнозування 

майбутнього фiнансового стану 

пiдприємства. 

Оцiнку фiнансового стану 

пiдприємства проведено з позицiй 

майнового та фiнансового стану, за 

показниками, розрахунок яких 

наведений нижче. 

Основнi показники фiнансового 

стану ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"   

№ з/п Показники Показники 

фiнансового стану акцiонерного 

товариства 

  Коефiцiєнт 

абсолютної лiквiдностi

 Коефiцiєнт загальної 

лiквiдностi (покриття)

 Коефiцiєнт фiнансової 

стiйкостi (або незалежностi, або 

автономiї) Коефiцiєнт покриття 

зобов'язань власним капiталом 

(структури капiталу або 

фiнансування) Коефiцiєнт 

рентабельностi активiв 

1 2 3 4 5 6

 7 

1 Формула розрахунку 

показника К1=(Грошовi кошти + 

Грошовi еквiваленти + 

короткостроковi фiнансовi 

вкладення) / короткостроковi 

зобов'язання К2 = (Грошовi кошти 

+ Грошовi еквiваленти + Дебiтори 

(непростроченi та реальнi) + Запаси  

+ Витрати) / короткострокова 

заборгованiсть К3 = Власнi 

кошти / Вартiсть майна (пiдсумок 

активу балансу)

 К4=(Довгострокова та 

короткострокова кредиторська 

заборгованiсть) / Власний капiтал



 Чистий прибуток 

пiдприємства / Середньорiчна 

вартiсть активiв 

2 Орiєнтовне позитивне 

значення показника 0,25 - 0,5

 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5

 0,5 - 1,0 > 0, збiльшення 

3 2017 рiк 0,003 0,210 -

0,177 -6,621 - 

4 2018 рiк 0,002 0,172 -

0,365 -3,735 - 

5 Вiдхилення (+/-) -0,001 -

0,038 -0,188 2,886 - 

6 Вiдхилення,(%) -33,33 -

18,09 106,59 -43,59 - 

Аналiз лiквiдностi пiдприємства 

дозволяє визначити спроможнiсть 

пiдприємства сплачувати свої 

поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт 

покриття показує, що пiдприємство 

на 17,2% забезпечено ресурсами, якi 

можуть бути використанi для 

погашення його поточних 

зобов'язань. Коефiцiєнт покриття 

падає  в 2018 роцi у порiвняннi до 

рiвня 2017 року з 0,210 до 0,172 (на 

18,09%), що говорить про 

погiршення стану активiв 

пiдприємства з точки зору їх 

найшвидшої лiквiдностi. 

Показник абсолютної лiквiдностi 

характеризує негайну готовнiсть 

пiдприємства лiквiдувати 

короткострокову заборгованiсть i в 

даному випадку на кiнець звiтного 

перiоду складає 0,002_, що свiдчить 

про те, що пiдприємство не може 

термiново погасити свої  

зобов'язання через вiдсутнiсть   

коштiв на банкiвському рахунку.  

Аналiз фiнансової стiйкостi 

(платоспроможностi, автономiї) 

пiдприємства характеризує 

структуру джерел фiнансування 

ресурсiв пiдприємства, ступiнь 

фiнансової стiйкостi i незалежностi 

пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел 

фiнансування дiяльностi. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 

(платоспроможностi) показує 

питому вагу власного капiталу в 



загальнiй сумi засобiв, авансованих 

у його дiяльнiсть. Практикою 

встановлено, що загальна сума 

заборгованостi (i короткострокової, 

i довгострокової) не повинна 

перевищувати суму власних джерел 

фiнансування, однак чистi активи 

товариства становлять (-9288 тис. 

грн..), а сума загальної 

заборгованостi 10425,0 тис. грн. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або 

незалежностi, або автономiї) на  

31.12.2018 р. складає (-36,5)%, впав  

за 2018 рiк лише на 0,188 пунктiв. 

Дане негативне зменшення  

пояснюється зниженням  суми 

власного капiталу.  

Коефiцiєнт покриття зобов'язань 

власним капiталом (або коефiцiєнт 

фiнансування, або структури 

капiталу) характеризує залежнiсть 

пiдприємства вiд залучених засобiв, 

та показує перевищення власних 

коштiв над позиковими , що 

свiдчить про достатнiй рiвень 

фiнансової стiйкостi i вiдносну 

незалежнiсть вiд зовнiшнiх 

фiнансових джерел. Коефiцiєнт 

фiнансування становить (-3,735), 

при нормативному значеннi  до 

зменшення, вiн збiльшився  за 

останнiй рiк на 2,887_, тобто 

залежнiсть пiдприємства вiд 

залучених засобiв збiльшилась , що 

є  негативним  показником.  

Дiяльнiсть пiдприємства є 

збитковою протягом звiтного 

перiоду (2018 рiк). Оскiльки 

пiдприємство є збитковим у 

звiтному та минулому роках, 

коефiцiєнт рентабельностi активiв 

не розраховується (або дорiвнює 0). 

Так показники фiнансової стану 

характеризуються досить 

однозначно - всi вони мають стiйку 

тенденцiю до погiршення, що 

пов'язано зi зменшенням  власного 

капiталу (через отримання 

постiйних збиткiв вiд дiяльностi), 

збiльшенням  поточних зобов'язань 

пiдприємства.   



Наведенi показники станом на 

31.12.2018 р. свiдчать про 

погiршення  фiнансового стану 

ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ" .  

Аудитор не може передбачити 

майбутнi подiї чи обставини, якi 

можуть спричинити до погiршення 

показникiв дiяльностi пiдприємства.  

За результатами проведеного 

аналiзу можна зробити висновок, 

що фiнансовий стан пiдприємства 

незадовiльний та має тенденцiю до 

погiршення майже всi показники не 

вiдповiдають нормативним 

вимогам. Пiдприємство потребує 

проведення негайних заходiв зi 

збiльшення обсягiв реалiзацiї, 

вiдмови вiд зайвих витрат, змiни 

цiнової полiтики. Пiдприємству не 

обiйтися без зовнiшнiх iнвестицiй у 

полiпшення стану iснуючих 

виробничих потужностей, 

оздоровлення фiнансового стану 

пiдприємства в цiлому. Отже, для 

забезпечення безперервного 

функцiонування пiдприємства як 

суб'єкта господарювання 

необхiдним є придiлення 

вiдповiдної уваги ефективнiй 

виробничiй дiяльностi, пошуку 

резервiв зниження витрат 

виробництва та погашення 

поточних зобов'язань. 

15. Управлiння ризиками 

керiвництвом ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"   

здiйснюється на основi розумiння 

причин виникнення ризику, 

кiлькiсної оцiнки його можливого 

впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо 

його пом'якшення.   

  16. Умовнi зобов'язання та умовнi 

активи.                                                                                              

ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"    не 

визнає умовнi зобов'язання в звiтi 

про фiнансовий стан Товариства. 

Iнформацiя про умовне зобов'язання 

розкривається, якщо можливiсть 

вибуття ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, не є 



вiддаленою. ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"  не визнає 

умовнi активи. Стисла iнформацiя 

про умовний актив розкривається, 

коли надходження економiчних 

вигiд є ймовiрним.                                                                                                                                                                                      

                                  Iншi питання. 

Основнi вiдомостi про емiтента, 

фiнансова звiтнiсть якого перевiрена 

аудитором.  

1. Повна назва: Приватне 

акцiонерне товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз". 

       Скорочена назва:  ПрАТ 

"Коростишiвгаз". 

2.  Код ЄДРПОУ: 20413052  .  

3. Мiсцезнаходження: 12501, 

Житомирська обл., 

Коростишiвський район , м. 

Коростишiв , вул..Бiльшовицька, 

буд.55. 

4. Вiдомостi про державну 

реєстрацiю: Пiдприємство 

зареєстроване Коростишiвською 

районною державною 

адмiнiстрацiєю Житомирської 

областi  "01"липня 1994 року,  № 

запису про включення вiдомостей 

про юридичну особу до ЄДР 1 288 

107 0015 000066. 

5 Основнi види дiяльностi:  

- Розподiлення та постачання 

газу; 

- Будiвництво мiсцевих 

трубопроводiв, лiнiй зв'язку та 

енергопостачання; 

- Монтаж систем опалення, 

вентиляцiї та кондицiонування 

повiтря; 

- Водопровiднi, каналiзацiйнi 

та протипожежнi роботи; 

- Газопровiднi роботи 

Статут (нова редакцiя) затверджено 

рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (протокол 

№1/15 вiд 28 квiтня 2015 року), 

державна реєстрацiя проведена 

26.11.2015 року , номер запису 

12881050023000066. 

 Статут (нова редакцiя) затверджено 



рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (протокол 

№1/16 вiд 27 квiтня 2016 року). 

Виписка з Єдиного державного 

реєстру юридичних осiб, фiзичних 

осiб-пiдприємцiв та громадських 

формувань вiд 03.11.2016 року.  

Статут (нова редакцiя) затверджено 

рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства (протокол 

№1/17вiд 06 квiтня 2017 року).  

ПрАТ "Коростишiвгаз" має одне 

дочiрнє пiдприємство, що 

розташоване в м. Коростишiв, 

Житомирської обл..вул. Гвардiйська 

, буд.42 - Дочiрнє пiдприємство 

"Полум'я" Публiчного акцiонерного 

товариства по газопостачанню та 

газифiкацiї "Коростишiвгаз".  

Засновником Дочiрнього 

пiдприємство "Полум'я" Приватного 

акцiонерного товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Коростишiвгаз".  в розмiрi 100% є 

ПрАТ "Коростишiвгаз"" - 

материнське пiдприємство. 

Статутний капiтал Дочiрнього  

пiдприємства складає  73422,00 грн. 

 

Дочiрнє пiдприємство є юридичною 

особою, має свiй баланс, печатку, 

розрахунковi рахунки в банку.  

6. Вiдомостi про дочiрнє 

пiдприємство. 

                   Код ЄДРПОУ: 24704776 

                 Вiдомостi про державну 

реєстрацiю:   Пiдприємство 

зареєстроване Коростишiвською 

районною державною 

адмiнiстрацiєю Житомирської 

областi  "29"серпня 1997 року,  № 

запису про включення вiдомостей 

про юридичну особу до ЄДР 1 288 

120 0000 000081 

 Основнi види дiяльностi: 

Прийняття вiд постачальникiв газу, 

його зберiгання та постачання 

пiдприємствам, органiзацiям i 

населенню; 

Виконання пiдрядних робiт по 

газифiкацiї. 



 

7. Банкiвськi реквiзити 

пiдприємства: розрахунковий 

рахунок  

 № 260020510  в Житомирському 

ЦРВ ПРАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"  

Мегабанк МФО 351629 ; 

              №  26001015579901 в ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"  "Альфа-Банк"  

МФО 300346; 

              № 26002301860 в ЖФОУ 

АТ Ощадбанк  МФО 311647. 

Аудит фiнансової звiтностi ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"    за рiк, що 

закiнчився 31 грудня 2018р. був 

проведений АФ "Наталiя" 03 квiтня 

2018 року. Висловлена думка iз 

застереженням щодо цiєї фiнансової 

звiтностi.                                                                                                                                                             

Вiдповiдальнiсть управлiнського 

персоналу за фiнансову звiтнiсть.                      

Управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за складання i 

достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ  та за 

таку систему внутрiшнього 

контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки.                                                                                                                                           

При складаннi фiнансової звiтностi 

управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"   

продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi,  розкриваючи ,  

де це застосовано, питання ,що 

стосуються безперервностi 

дiяльностi та використовуючи 

припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку . крiм 

випадкiв, якщо управлiнський 

персонал або планує лiквiдувати 

ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"   чи 

припинити дiяльнiсть,або не має 

iнших реальних альтернатив цьому.                                                                                                                                                                                          

Тi, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, несуть 



вiдповiдальнiсть за нагляд за 

процесом фiнансового звiтування 

ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"    

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 

фiнансової звiтностi 

Нашою цiлями є отримання  

об?рунтованої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства чи помилки, 

та випуск звiту аудитора, що 

мiстить нашу думку. Об?рунтована 

впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що 

аудит, проведений вiдповiдно до 

МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, коли воно iснує. 

Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в 

сукупностi, як об?рунтовано 

очiкується, вони можуть впливати 

на економiчнi рiшення користувачiв, 

що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до 

вимог МСА, ми використовуємо 

професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом 

всього завдання з аудиту.  крiм того, 

ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо 

ризики суттєвого викривлення 

фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, 

розробляємо та виконуємо 

аудиторськi процедури у вiдповiдь 

на цi ризики, а також отримуємо 

аудиторськi докази, що є достатнiми 

та прийнятними для використання 

їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж 

для викривлення внаслiдок 

помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi 

пропуски, невiрнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього 

контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв 



внутрiшнього контролю, що 

стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б 

вiдповiдали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього 

контролю; 

" оцiнюємо прийнятнiсть 

застосованих облiкових полiтик та 

об?рунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, 

зроблених управлiнським 

персоналом; 

" доходимо висновку щодо 

прийнятностi використання 

управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв 

робимо висновок, чи iснує суттєва 

невизначенiсть щодо подiй або 

умов, що може поставити пiд 

значний сумнiв здатнiсть Компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. Якщо ми 

доходимо висновку щодо iснування 

такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в нашому 

звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй 

звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, 

модифiкувати свою думку. Нашi 

висновки ?рунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до 

дати нашого звiту аудитора. Втiм 

майбутнi подiї або умови можуть 

примусити ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"    припинити 

свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. 

Ми повiдомляємо тим, кого 

надiлено найвищими 

повноваженнями, разом з iншими 

питаннями iнформацiю про 

запланований обсяг i час 

проведення аудиту та суттєвi 

аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi значнi недолiки системи 

внутрiшнього   контролю, виявленi 



нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого 

надiлено найвищими 

повноваженнями, твердження, що 

ми виконали вiдповiднi етичнi 

вимоги щодо незалежностi, та 

повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б 

об?рунтовано вважатись такими, що 

впливають на нашу незалежнiсть, а 

також, де це застосовано, щодо 

вiдповiдних застережних заходiв. 

 

Звiт щодо вимог iнших 

законодавчих i нормативних актiв. 

Узгодженiсть  звiту про управлiння 

з фiнансовою звiтнiстю 

 

             Вiдповiдно до вимог Закону 

України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 

- стаття14 пункту 3 абз.5  "про 

узгодженiсть Звiту про управлiння, 

який складається вiдповiдно до 

законодавства, з фiнансовою 

звiтнiстю за звiтний перiод; про 

наявнiсть суттєвих викривлень у 

звiтi про управлiння та їх характер; 

        Вiдповiдно до вимог Закону 

України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII 

- Про внесення змiн до Закону 

України № 996 "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi"                                                                                                            

- ст11п.7 "Звiт про управлiння 

подається разом з фiнансовою 

звiтнiстю". 

 Вiдповiдно до вимог Закону 

України вiд       "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" - ст.40??? Звiт 

керiвництва - аудитор повинен 

висловити свою думку щодо 

iнформацiї, зазначеною у п.5-9 

частини 3, а також перевiрити 

iнформацiю, зазначену в п.1-4 ч.3. 

        Вiдповiдно до вимог Наказу 

Мiнiстерства фiнансiв  України вiд 7 

грудня 2018 року       № 982 "Про 

затвердження Методичних 

рекомендацiй зi складання звiту про 

управлiння" р.II п.1 - Звiт про 



управлiння мiстить достовiрну 

фiнансову та нефiнансову 

iнформацiю про дiяльнiсть 

пiдприємства. 

Звiтування виконується вiдповiдно 

МСА 700 "Формування думки та 

складання звiту щодо фiнансової 

звiтностi" та МСА 720 

"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 

iншої iнформацiї" 

 Звiт про управлiння, що надається 

ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"   

узгоджений з фiнансовою звiтнiстю 

ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"    за 

звiтний перiод та не мiстить 

суттєвих викривлень. 

 

Директор ТОВ"АФ "Наталiя" 

  Грунтова Наталiя 

Олександрiвна 

(Сертифiкат аудитора серiї А № 

007438)  

  

Аудитор                                                                   

Онищук Галина Терентiївна 

(Сертифiкат аудитора серiї А 

№004408)  

 

 

Адреса  аудиторської фiрми.  ТОВ 

"Аудиторська фiрма "Наталiя" Код 

ЄДРПОУ 33253896. "Свiдоцтво про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фiрм та аудиторiв" № 3499,  

"Свiдоцтво про вiдповiднiсть 

системи контролю якостi" № 0436 

вiд 31.01.2014р. чинне  до 

31.12.2019 р.  Юридична адреса: 

10024, Україна, м. Житомир, вул. 

Бориса Тена, 90/1, к.86. Телефон: 

(0412) 33-87-80, 0973496419, 

0674247643.                                                                                               

 

     Дата аудиторського звiту: Аудит 

закiнчено "04"квiтня 2019 р. 

 

 

                  

 

 

 



9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 17/1-А, дата: 26.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 26.03.2019, дата 

закінчення: 03.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 04.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

32 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акцiонерам Приватного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї  

"Коростишiвгаз" 

iдентифiкацiйний код 24704776. 

                     Звiт щодо консолiдованої  фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного 

товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Коростишiвгаз" 

 

                         Думка iз застереженням  

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства по 

газопостачанню та газифiкацiї  "Коростишiвгаз",  що складається зi звiту про фiнансовий стан 

на 31грудня 2018р, i звiту  про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi, звiту про 

рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансової 

звiтностi , включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан ПрАТ "КОРОСТИШIВГАЗ"  на 31грудня 2018 р., та її 

фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою,  вiдповiдно до  

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Основа для думки iз застереженням  

1) Незгода з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi обраної облiкової полiтики: ми 

не змогли отримати достатнi та належнi аудиторськi докази, щодо  достовiрностi 

вiдображення балансової вартостi основних засобiв, оскiльки облiковi записи Товариства 

свiдчать про те, що фiнансова звiтнiсть не мiстить даних про результати переоцiнки 

(визначення справедливої вартостi) основних засобiв   на початок звiтного перiоду (01.01.2018 

р.) та на звiтну дату (31.12.2018 р.). У фiнансовiй звiтностi на зазначенi звiтнi дати основнi 

засоби вiдображенi за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу. Вiдповiдно 

ми не мали змоги визначити , чи була потреба у коригуваннi зазначених сум. На пiдставi 

отриманих аудиторських доказiв для об?рунтування думки, ми дiйшли висновку, що наявнi 

викривлення є суттєвими, проте не являються всеохоплюючим для  фiнансової звiтностi 

Товариства. 

2) Стаття "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи,послуги" станом на 

31.12.2018 р. (р.1125 Баланс)   складає  3333,0тис.грн.   Суттєвiсть суми до валюти балансу 

складає 13,1 %. 

Визнання i оцiнка реальностi дебiторської заборгованостi, на думку аудиторiв, в цiлому 

вiдповiдає МСБО 39 "Фiнансовi  iнструменти: визнання та оцiнка". Однак для визнання i 

оцiнки реальностi дебiторської заборгованостi, ми вважаємо необхiдним мати  зовнiшнi 

пiдтвердження заборгованостi. Ми не змогли отримати пiдтвердження дебiторської 

заборгованостi станом на 31.12.2018 р. Альтернативнi аудиторськi процедури  не дали нам 

пiдстав для висловлення достатньої впевненостi щодо твердження у вказанiй статтi Балансу.    

3) Згiдно МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" Товариство ще на 

31.12.18 створило поточнi забезпечення у виглядi резерву виплати вiдпусток персоналу в сумi 

27,7. грн., який формується в кiнцi звiтного року, виходячи iз фонду оплати працi, 



розрахункового оцiнюючого коефiцiєнта, по даними розрахунку аудиту поточнi забезпечення 

у виглядi резерву виплати вiдпусток персоналу  повинi становити 161,9 тис. грн., вiдхилення 

становить 134,2 тис. грн, дане вiдхилення являється суттєвим, але не всеохоплюючим.. 

Стаття "Запаси"   станом на 31.12.2018 р. складає  1197 тис. грн.. (ф.1р.1100),що становить 4,7 

% валюти Балансу. Аудитор не має можливостi прийнятнi аудиторськi докази в достатньому 

обсязi щодо наявностi запасiв через обставини: час призначення аудитора є таким, що вiн не 

може спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв. Нам не вдалося пiдтвердити наявнiсть запасiв 

станом на 31 грудня 2018р. альтернативними аудиторськими процедурами. В результатi, ми не 

змогли визначити розмiр необхiдних коригувань балансової  вартостi запасiв на 31 грудня 

2018 р. А також Управлiнський персонал не визначив балансову вартiсть запасiв за меншою з 

двох величин:  собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, а визначив їх балансову вартiсть 

лише за собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд вимог МСФЗ.      

Стаття "Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" (ф.1р.1615)   станом 

на 31.12.2018 р. складає 4273 тис. грн. ( ф.1р.1615), що становить 16,9 % валюти балансу .  Для 

визнання i оцiнки реальностi кредиторської заборгованостi, ми вважаємо необхiдним мати  

зовнiшнi пiдтвердження заборгованостi. Ми не змогли отримати пiдтвердження кредиторської 

заборгованостi вiд деяких контрагентiв, ми не мали можливостi отримати достатнi та 

прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для об?рунтування визнання статтi в 

складi фiнансової звiтностi.   

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ 

"КОРОСТИШIВГАЗ"   згiдно з етичними вимогами, вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року №2258-VIII, що 

введений в дiю 01.10.2018 р. та викладеними в Кодексi етики Ради з Мiжнародних стандартiв 

етики для бухгалтерiв(Кодекс РМСЕБ),  застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, 

а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi 

нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки.  

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi       

      Ми звертаємо увагу, що  в фiнансовiй звiтностi  товариства вiдображенi  збиток в сумi  

4608 тис. грн. протягом року , що закiнчився 31 грудня 2018 року, та цю дату поточнi 

зобов'язання Товариства перевищили її поточнi активи на суму 28746 тис. грн. Цi подiї або 

умови, разом з iншими питаннями, наведеними в Примiтках, вказують, що iснує суттєва 

невизначенiсть ,що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати  

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку не було модифiковано щодо цього 

питання. 

                                     

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Рiчна iнформацiя емiтента вiдповiдає офiцiйнiй позицiї осiб, якi здiйснюють управлiнськi фунцiї 

та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента про те, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 

вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагається згiдно iз Законом України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та обєктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, у 

рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає 

достовiрне та обєктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi 

та стан емiтента у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 


