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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    Стоян В.А. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00158652 

4. Місцезнаходження: 01023, Україна, Київ, Еспланадна, 20 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 586-80-66, 044 586-80-66 

6. Адреса електронної пошти: vtg@vtg.com.ua 

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 загальних зборів акціонерів від 16.04.2019, Протокол ЗЗА №1 

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:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.vtg.com.ua 26.04.2019 

 (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  

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  

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  

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 X 

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

паїв) X 

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)  

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  

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  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів X 

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  

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: 

Вiдомостi щодо участi у створеннi юридичних осiб не надаються, тому що Товариство не 

брало участi у створеннi юридичних осiб.  

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надаєтья, тому що посада 

корпоративного секретаря вiдсутня.  

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводило 

рейтингової оцiнки.  

 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, в 

зв"язку з тим, що посадовi особи емiтента акцiями емiтента не володiють.  

 

Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди за результатами звiтного перiоду 

та за результатами перiоду, що передував звiтному  не нараховувались i не виплачувались.  

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 



облiгацiй. 

 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не 

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй)  власних акцiй 

протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та не продавало 

ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй немає. 

 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 

емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

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

надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.  

 

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

вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не 

приймались.  

 

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

протягом звiтного перiоду не надаєтьтся, тому що особлива iнформацiя протягом звiтного 

перiоду не виникала. 

 

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здiйснювало 

випуск iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. 

 

Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що публiчнi акцiонернi 

товариства вказують текст аудиторського висновку (звiту).  

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається, 

тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi. 

 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва), не надається в зв"язку з тим, що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств. 

 

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

боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери 

з забезпеченням випуску. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

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

 А01 №301606 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 06.07.1995 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 22230 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 73 

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

 71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 

 71.11 - Дiяльнiсть у сферi архiтектури 

 72.19 - Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i 

технiчних наук 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Столична фiлiя публiчного акцiонерного товариства комерцiйного банку <Приватбанк> 

2) МФО банку 

 380269 

3) Поточний рахунок 

 26009060212508 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Столична фiлiя публiчного акцiонерного товариства комерцiйного банку <Приватбанк> 

5) МФО банку 

 380269 

6) Поточний рахунок 

 26003056200616 

 

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 

Проектування, монтаж,технiчне 

обслуговуваннязасобiв 

протипожежногозахисту та 

Серiя 

АВ№548487 

29.09.2010 Державний 

департаментпожежної безпеки 

МНСУкраїни 

 



системопалення 

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї необмежений 

 



 

16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 910/14561/18 Господарський ТОВ "Прайм 

Проджект" 

ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 

 про стягнення 102 777,27 грн завершено 

Примітки: 

 

2 910/12914/18 Господарський ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 

ПАТ 

"УКРГАЗПРОЕКТ" 

 про стягнення 300 000,00 грн. завершено 

Примітки: 

 

3 910/12800/18 Господарський ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 

ПАТ 

"УКРГАЗПРОЕКТ" 

 про стягнення 350 000,00 грн. завершено 

Примітки: 

 

4 910/12662/18 Господарський ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 

ПАТ 

"УКРГАЗПРОЕКТ" 

 про стягнення 800 000,00 грн. завершено 

Примітки: 

 

5 914/2345/18 Господарський ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 

Управлiння 

магiстральних 

газопроводiв 

"Львiвтрансгаз" 

 про стягнення 153 336,84 грн. в процесi 

Примітки: 

 

6 757/42825/18-

ц 

Цивiльний Ковальчук Надiя 

Миколаївна 

ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 

 про стягнення заборгованостi завершено 

Примітки: 

 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У Товариствi затверджена органiзацiйна структура, яка дiє на даний момент:  

Апарат управлiння товариством; 

Вiддiл економiки i фiнансiв; 

Бухгалтерiя; 

Служба управлiння персоналом; 

Бюро гiпiв; 

Технологiчний вiддiл; 

Вiддiл екологiї i промбезпеки; 

Архiтектурно-будiвельний вiддiл; 

Електротехнiчний вiддiл; 

Сантехнiчний вiддiл; 

Вiддiл автоматики; 

Вiддiл кошторисiв та ПОБ; 

Вiддiл магiстральних трубопроводiв та ГРС; 

Вiддiл технiко-еконмiчних дослiджень; 

Технiчний вiддiл; 

Вiддiл iнформацiйних технологiй; 

Вiддiл комплектацiї i випуску проектiв; 

Вiддiл виробничо-технiчого забезпечення; 

 

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. 

 

 

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 - 73 осiб (з урахуванням 

частково зайнятих).  

 

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 

не нелажить 

 

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 

Емiтент не здiйснює спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй 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) 

Облiкова полiтика ведеться на пiдприємствi згiдно наказу "Про облiкову полiтику" 

 

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  

Пiдприємство здiйснює проектування магiстральних газопроводiв, компресорних станцiй, нафто 

i нафтопроводiв з насосними станцiями, пiдземнi сховища газу, сховища нафти та 

нафтопродуктiв, систем 

газопостачання населених пунктiв, багатоналивних автозаравних станцiй. Енергозберiгаючi 

процеси, технiко-економiчнi вишукування, iнженернi роботи, розробка засобiв зв'язку, систем 

проектування об'єктiв цивiльного будiвництва та iнфраструктури. 

 

 

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  

Основнi придбання за останнi п'ять рокiв: комп'ютерна технiка та програмне забезпечення для 

виробництва проектної документацiї на будiвництво об'єктiв газової промисловостi. 

Вiдчудженно частину комп'ютерної технiки, автомобiлi, меблi. 

 

 

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 

ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" має на балансi основнi засоби, якi забезпечують виконання 

виробничих завдань. Основнi засоби мiстять у собi: будинки та споруди; машини та обладнання; 

транспортнi засоби; iнструменти та прилади. 

 



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

економічних обмежень 

На дiяльнiсть Товариства впливає пiдвищення ставок податкiв та зборiв. 

Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень високий. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi Товариства ведеться за рахунок власних оборотних коштiв та 

фiнансової допомоги, що надається акцiонерами Товариства. Робочого капiталу для поточних 

потреб недостатньо. Покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можливе за рахунок 

збiльшення обсягiв реалiзацiї. 

 

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

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

Вартiсть укладених, але не виконаних на кiнець звiтного перiоду договорiв (контрактiв) - 20,3 

млн. грн.. 

 

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) 

Дяльнiсть буде проводитись за напрямками попереднiх рокiв. 

Iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому, немає. 

 

 

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

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок не ведеться 

 

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 

Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi iнформацiя про результати та аналiз 

господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi 

немає. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

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

 Голова Правлiння 

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

 Стоян Володимир Анатолiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1962 

5) Освіта 



 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

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

 ТОВ <НВО <Бiнар>. Головний iнженер. 

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

 11.01.2017, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки членiв Правлiння визначаються законодавством, Статутом 

та/або Положенням про Правлiння, а також контрактом, що укладається з кожним членом 

Правлiння. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, 

уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою, Умови контрактiв з членами Правлiння 

затверджуються Наглядовою радою Товариства. 

До компетенцiї Правлiння належать зокрема наступнi повноваження та обов'язки: 

- Звiтувати Зборам Акцiонерiв i Наглядовiй радi та забезпечувати виконання рiшень Зборiв 

Акцiонерiвi Наглядової ради Товариства; 

- Здiйснювати керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства; 

- Готувати попереднi висновки щодо рiзних напрямкiв дiяльностi Товариства та подавати їх на 

розгляд Наглядовiй радi; 

- Постiйно iнформувати Наглядову раду та Збори Акцiонерiв щодо суттєвих господарських 

операцiй та дiяльностi Товариства; 

- Здiйснювати розвиток, маркетинг i управлiння Товариством; 

- Виконувати загальнi розпорядження Наглядової ради та Зборiв Акцiонерiв; 

- Реалiзовувати концепцiї i стратегiї Товариства, а також спiльно iз Наглядовою радою - 

принципи корпоративного управлiння Товариством; 

- Розпоряджатися коштами Товариства, в тому числi для забезпечення поточної дiяльностi 

Товариства у вiдповiдностi з обмеженнями встановленими Статутом Товариства, внутрiшнiми 

документами Товариства, рiшеннями Зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 

- Розглядатии результати аудиторських перевiрок та перевiрок Ревiзiйної комiсiї, здiйснювати 

заходи для усунення недолiкiв в дiяльностi Товариства; 

- Вимагати скликання та проведення Зборiв Акцiонерiв у випадках, передбачених чинним 

законодавством України, Статутом Товариство та внутрiшнiми документами Товариства; 

- Здiйснювати контроль за дiяльнiстю приватних та дочiрнiх пiдприємств Товариства, його 

фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених та/або структурних пiдроздiлiв Товариства; 

Голова Правлiння Товариства: 

- Веде засiдання Правлiння i вiдповiдає ща органiзацiю ведення протоколiв засiдань Правлiння, 

органiзацiю ведення та збереження книги протоколiв Правлiння; 

- Вiдкриває банкiвськi рахунки, необхiднi для здiйснення своєї дiяльностi разом з iншими 

особами, якi маюь право першого та/або другого пiдпису документiв Товариства; 

- Без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, в тому числi вiдповiдно до рiшень Правлiння та/або 

Зборiв Акцiонерiв та/або Наглядової ради, в тому числi представляє iнтереси Товариства, вчиняє 

правочини вiд iменi Товариста тощо; 

- Видає письмовi та/або уснi накази та розпорядження в межах поточної дiяльностi Товариства 

та з трудових питань; 

- Здiйснює найм та звiльнення працiвникiв Товариства; 

- Приймає рiшення про накладення стягнень та стягнення збиткiв з працiвникiв Товариства; 

- Розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених 

Статутом Товариства, та вiдповiдно до чинного законодавства України; 

- Затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства, правила внутрiшнього трудового 

розпорядку; 

- Виконує iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством та Статутом Товариства. 



Згоди на розкриття паспортних данних не надано. Загальний стаж роботи - 25  рокiв. Посади, 

якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв - директор. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. До обрання займав  посаду головний iнженер ТОВ "НВО "Бiнар". 

 

 

1) Посада 

 головний бухгалтер 

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

 Гончаренко Валентина Iванiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1951 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 45 

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

  

ПАТ "IВП "Внiпiтрансгаз", Заступник головного бухгалтера 

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

 14.08.2017, обрано необмежений 

9) Опис 

 Обов'язки посадової особи визначенi в посадовiй iнструкцiї, винагорода виплачується 

згiдно щтатного розпису. Стаж роботи 45 рокiв. Призначено 14.08.2017 до переобрання. 

Непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Особа ненадала згоди 

на розкриття паспортних даних. 

 

 

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Iванюк Василь Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 14 

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

 ВАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ", головний iнженер 

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

 04.07.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обовязки особи визначенi в посадовiй iнструкцiї. Отримує винагороду згiдно щтатного 

розпису. Не займає посад в iнших пiдприємствах. Непогашенної судимостi за посадовi та 

корисливi злочини немає. 

 



1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Кушнєров Сергiй Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

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

 ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ", заступник директора департаменту НС 

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

 04.07.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обовязки особи визначенi в посадовiй iнструкцiї . Отримує винагороду згiдно штатного 

розпису. Змiн в персональному складi немає. Стаж 10 рокiв. Не займає посад в iнших 

пiдприємствах. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Особа ненадала 

згоди на розкриття паспортних даних 

 

1) Посада 

 член Правлiння 

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

 Мильнiков Сергiй Олексiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1950 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

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

 Голова правлiння ПАТ <IВП <Внiпiтрансгаз> 

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

 04.07.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Обовязки особи визначенi в посадовiй iнструкцiї . Не отримує винагороду. Змiн в 

персональному складi немає. Стаж 30 рокiв. Не займає посад в iнших пiдприємствах. 

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає.  

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Фельдман Альберт Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1969 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 25 

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

 Голова наглядової ради ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Наглядова рада здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. 

Повноваження та обов'язки Голови Налядової ради:  

- скликає засiдання Наглядовоюї ради;  

- керує роботою Наглядовї ради та головує на засiданнях та забезпечує ведення протоколiв 

засiдань Наглядової ради; 

- вiдкриває Збори Акцiонерiв, органiзовує обрання Голови та секретаря Зборiв Акцiонерiв; 

- видає обов'язковi розпорядження Правлiнню та iншим працiвникам Товариства, в межах 

компетенцiї та вiдповiдно до рiшень Наглядової ради; 

- вiд iменi Товариства пiдписує вiдповiдно до рiшень Зборiв Акцiонерiв трудовi договори 

(контракти) або цивiльно-правовi угоди з посадовими особами Товариства (якщо Зборами 

Акцiонерiв не уповноважено на це iншу особу); 

- пiдписує протоколи засiдань та iншi документи Наглядової ради; 

- виконує iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради в межах її 

повноважень; 

- вирiшує iншi питання делегованi Наглядовою радою. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтентом не виплачувалась. 

Посадова особа не є акцiонером товариства. Посадова особа є представником акцiонера. 

Посадова особа не є  представником групи акцiонерiв. Посадова особа не є незалежним 

директором  

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 25 рокiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Адвена Iгор Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

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

 Член Наглядової ради ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Обов'язки особи визначенi в статутi товариства та положеннi про Наглядову раду. Особа 



не отримує винагороди в тому числi в натуральнiй формi. Обрано членом Наглядової ради 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. термiном на 1 рiк. Стаж роботи 15 рокiв. 

Непогашенної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Бичков Олександр Борисович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 6 

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

 Член Наглядової ради ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Обов'язки особи визначенi в статутi товариства та положеннi про Наглядову раду. Особа 

не отримує винагороди в тому числi в натуральнiй формi. Обрано членом наглядової ради 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. термiном на 1 рiк. Стаж роботи 7 рокiв. Займав 

посаду Радника Голови Наглядової ради ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ". Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних даних.     

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Козленко Андрiй Iгорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1987 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 7 

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

 ПАТ "Укргазпроект" - спецiалiст тендерного департаменту 

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Обов'язки посадової особи визначенi в статутi товариства, та в положеннi про ревiзiйну 

комiсiю. Особа не отримує винагороди в тому числi в натуральнiй формi. Обрано на посаду 

Загальними зборами акцiонерiв вiд 23.04.2018 р. та Рiшенням Наглядової ради товариства.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 



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

 Єфремова Катерина Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1992 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 5 

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

 Фахiвець I категорiї вiддiлу кадрiв ПАТ <IВП <Внiпiтрансгаз> ПАТ <IВП 

<Внiпiтрансгаз> 

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну 

комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Обрано членом ревiзiйної комiсiї Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) -5 рокiв 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Кочмарук Михайло Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н/н 

4) Рік народження 

 1981 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 8 

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

 юрисконсульт юридичної фiрми "Брати Попко та Партнери" 

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi положенням про ревiзiйну 

комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Обрано членом ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

23.04.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Стаж керiвної 

роботи (рокiв) -7 рiк. Займав посаду юрисконульт юридичної фiрми "Брати Попко та 

Партнери"(м.Київ).  

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Попович Олександр Володимирович 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/н/д 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 21 

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

 Директор ТОВ <НДI <Масма>  

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Обов'язки особи визначенi в статутi товариства та положеннi про Наглядову раду. Особа 

не отримує винагороди в тому числi в натуральнiй формi. Обрано членом наглядової ради 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Стаж роботи 15 рокiв.  Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.      

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Швець Борис Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 н/н/д 

4) Рік народження 

 1951 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 45 

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

 Радник голови наглядової ради ПАТ <IВП <Внiпiтрансгаз> 

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

 23.04.2018, обрано 1 рiк 

9) Опис 

 Обов'язки особи визначенi в статутi товариства та положеннi про Наглядову раду. Особа 

не отримує винагороди в тому числi в натуральнiй формi. Обрано членом наглядової ради 

Загальними зборами акцiонерiв 23.04.2018 р. Стаж роботи 22 рокiв. Займав посаду Радник 

наглядової ради ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ". Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

 



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 

Голова Правлiння Стоян Володимир 

Анатолiйович 

д/н/н 0 0 0 0 

головний 

бухгалтер 

Гончаренко 

Валентина 

Iванiвна 

д/н/н 0 0 0 0 

член Правлiння Iванюк Василь 

Олексiйович 

д/н/н 0 0 0 0 

член Правлiння Кушнєров Сергiй 

Iванович 

д/н/н 0 0 0 0 

член Правлiння Мильнiков Сергiй 

Олексiйович 

д/н/н 0 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Фельдман Альберт 

Олександрович 

д/н/н 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Адвена Iгор 

Миколайович 

д/н/н 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Бичков Олександр 

Борисович 

д/н/н 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Козленко Андрiй 

Iгорович 

д/н/н 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Єфремова 

Катерина 

Анатолiївна 

д/н/н 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Кочмарук 

Михайло 

Вiкторович 

д/н/н 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Попович 

Олександр 

Володимирович 

н/н/д 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Швець Борис 

Вiкторович 

н/н/д 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 



 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Додатковi винагороди або компенсацiї при звiльненi посадовим особам не виплачувались 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ПЗНВIФ <Сьомий> ТОВ 

<КУА <Сварог Ессет 

Менеджмент> 

33499232 
01901, Україна, Шевченкiвський 

р-н, Київ, Госпiтальна, буд.12-д 
7,801574 

ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД HE 205921 
3027, Кiпр, Кiпр р-н, Лiмасол, 

Акапнiтi бiлдiнг, буд. 5 
76,594781 

ТОВ "Трансгазiнвест" 32855720 
04050, Україна, Шевченкiвський 

р-н, Київ, Кудрявський узвiз, 1 
0,000044 

ТОВ "Українська 

iнвестицiйно-будiвельна 

компанiя 

"Укрспортбудiнвест" 

35981755 

01004, Україна, Голосiївський 

р-н, Київ, Велика Василькiвська, 

23-Б 

0,000134 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

фiзичнi особи, 643 чол. 15,603467 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" здiйснює проектування магiстральних газопроводiв, 

компресорних станцiй, нафто i нафтопроводiв з насосними станцiями, пiдземнi сховища газу, 

сховища нафти та нафтопродуктiв, систем газопостачання населених пунктiв, багатоналивних 

автозаравних станцiй. Енергозберiгаючi процеси, технiко-економiчнi вишукування, iнженернi 

роботи, розробка засобiв зв'язку, систем проектування об'єктiв цивiльного будiвництва та 

iнфраструктури. 

Cтратегiя бiзнесу ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" у 2018 роцi була направлена на збiльшення 

обсягiв виробництва i реалiзацiї продукцiї, розширення ринкiв збуту, отримання вiд усiх видiв 

дiяльностi максимального прибутку. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Протягом 2018 року ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" було укладено 9 договорiв на загальну суму 

близько 9,8 мiльйонiв гривень, в тому числi: 

 - Реконструкцiя компресорної станцiї Ромни.  

 - Технiко-економiчнi розрахунки використання компресорних станцiй Київтрансгаз.  

 - Реконструкцiя 3-х ГРС для Черкаситрансгаз 

 - Частина робiт з реконструкцiї зливно-наливної естакади №2 ЛВДС "Броди для Укртранснафта 

 - переоснащення системи охолодження масла газоперекачувального агрегату ГТК-10 №№ 5, 6 



на компресорнiй станцiї "Пiвденнобузька" 

 - Реконструкцiя газопроводу "Роздiльна-Iзмаїл" на дiльницi км 296,4 - км 350,4 для 

Прикарпаттрансгаз 

     Також протягом 2018 року продовжувались роботи по iснуючим контрактам для  УМГ 

"Київтрансгаз", УМГ "Черкаситрансгаз", УМГ "Прикарпатрансгаз" та АТ "Укргазвидобування". 

 ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" приймав участь у рядi тендерiв, що проводив АТ 

"Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидовування".  

 

 

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: 

Протягом 2018 року ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" не здiйснювало укладання правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв та деривативiв. 

 

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 

 

 

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

ризику грошових потоків 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство не має дiючого кодексу корпоративного управлiння 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не розмiщує свої ЦПна фондовiй бiржi 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" дотримується принципiв корпоративного управлiння з 

урахуванням положень рiшення НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955 "Про затвердження Принципiв 

корпоративного управлiння". Ефективне управлiння потребує наявностi у корпоративнiй 

структурi товариства дiєвої, незалежної наглядової ради та квалiфiкованого виконавчого органу 

(менеджменту), рацiонального i чiткого розподiлу повноважень мiж ними, а також належної 

системи пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi 

умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та 

виконавчим органом, а саме Правлiнням. У своєї дiяльностi Наглядова рада та Правлiння 

керуються дiючим законодавством України, Статутом товариства, рiшеннями загальних зборiв 

товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правлiння, iншими внутрiшнiми 

положеннями i локальними нормативними актами ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

 

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 

вiдсутнi 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2018 

Кворум зборів 90,1 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства. 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв 

Товариства. 

4. Звiт Голови Правлiння Товариства про фiнансово-господарську 

дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. Затвердження заходiв за наслiдками 

розгляду звiту Голови правлiння Товариства. 

5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк. Затвердження заходiв 

за наслiдками розгляду звiту Голови Наглядової ради Товариства. 

6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк. 

Затвердження заходiв за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за 

пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами 2017 року.  

7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту 

Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

8. Затвердження рiчного звiту (балансу) та рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2017 рiк. 

9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за 

пiдсумками 2017 року. 

10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 

2018 рiк. 

11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новiй редакцiї, затвердженiй цими Загальними 

зборами Товариства. 

12. Про внесення змiн та доповнень до Положення про Загальнi збори, 

Наглядову раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом 

затвердження їх у новiй редакцiї. 

13. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 

Товариства. 

14. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства 

15. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладаються  з 

членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка 

уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв 

(контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 

16. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. 

17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами 



Ревiзiйної комiсiї Товариства та визначення особи, яка уповноважується на 

пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) з членами Ревiзiйної 

комiсiї Товариства. 

19. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв. 

 

 

 

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) 

Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв 

 

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) 

Бюлетнями 

 

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 

товариства 
 X 

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) 

Черговi рiчнi загальнi збори 

 

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) - 

 

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

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: - 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

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) - 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: - 

 

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

 

Персональний склад наглядової ради  

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Фельдман Альберт 

Олександрович 

Голова Наглядової ради  X 

Опис:  



Адвена Iгор Миколайович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Швец Борис Вiкторович Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Бичков Олександр 

Борисович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Попович Олександр 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) 

вiдсутнi 
 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) 

вiдсутнi 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 

У 2018 роцi Наглядова рада регулярно проводила засiдання, на яких розглядалися питання 

участi товариства в тендерах та пiдписання договорiв, фiнансово-господарської дiяльностi 

товариства, пiдсумки роботи товариства, плани за основними напрямками дiяльностi 

товариства.  

 

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 

До складу Правлiння ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" входять: 

- Голова Правлiння - Стоян Володимир 

Анатолiйович; 

- член Правлiння - Iванюк Василь 

Олексiйович; 

- член Правлiння - Кушнєров Сергiй 

Iванович; 

- член Правлiння - Мильнiков Сергiй 

Олексiйович. 

 

Керiвництво госопдарською дiяльнiстю 

Товариства 

Опис Керiвництво госопдарською дiяльнiстю 

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)  так, введено 

посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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 ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 



Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні 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 
так 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 так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні 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

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 



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 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

запит 

акціонер

а 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так так так так ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так ні 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так так так так 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) 

- 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

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) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



1 ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД HE 205921 76,594781 

 

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 

0 0 вiдсутнi  

 

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 

згiдно Статуту  

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

згiдно Статуту  

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 

 

 

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 

ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД HE 205921 3082, Кiпр, Кiпр р-н, 

Лiмасол, м. Лiмасол, 

Акапнiтi бiлдiнг, буд. 

5 

1 702 702 76,5947818 1 702 702 0 

ТОВ "КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 

"СВАРОГ ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий 

закритий недиверсифiкований 

венчурний iнвестицiйний фонд 

"Сьомий") 

33499232-23

3821 

04050, Україна, Київ 

р-н, Київ, 

Кудрявський узвiз, 

буд.1 

173 429 7,801574 173 429 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 

     

Усього 1 876 131 84,3963558 1 876 131 0 



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 

15.10.2010 506/10/1/10 Територiальне 

управлiнняДКЦПФР в 

м. Києвi та 

Київськiйобл. 

UA4000096408 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,01 2 223 000 22 230 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснювалась, фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента 

на фондових бiржах не було. 

 

 



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 

15.10.2010 506/10/1/10 UA4000096408 2 223 000 22 230 1 892 061 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: 6 388 6 525 0 0 6 388 6 525 

  будівлі та споруди 6 351 6 399 0 0 6 351 6 399 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 37 126 0 0 37 126 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 6 388 6 525 0 0 6 388 6 525 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): - будiвлi та споруди - до повного використання, вiдповiдно 

до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного 

використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi 

засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних 

характеристик; - iншi - до повного використання, вiдповiдно до 

технiчних характеристик. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв 

визнана на рiвнi нульового значення.   

Перiоди амортизацiї, якi вiдображають прогнознi строки корисної 

експлуатацiї активiв, наступнi:  

Споруди- 25 рокiв  

Iнвестицiйна нерухомiсть- 25 рокiв  

Машини та обладнання- 5 рокiв  

Транспортнi засоби- 5 рокiв  

Комп`ютери та офiсне приладдя- 4 роки  

Iнструменти, приладдя та iнвентар-  4 роки  

Незавершене будiвництво: не амортизується  

Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та метод 

амортизацiї переглядається в кiнцi кожного фiнансового року та при 

необхiдностi коригуються.  

Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна 

вартiсть основних засобiв на 31.12.2018р. - 16353,00 тис.грн. Сума 

нарахованого зносу на 31.12.2018р.: 9828,00 тис. грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв: 70%. Ступiнь використання основних засобiв:100%. 

Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi їх придбанням. 

Основнi засоби перебувають у власностi товариства. Обмежень на 

використання основних засобiв небуло. 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 



Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-9 211 -10 218 

Статутний капітал (тис.грн) 22 22 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

22 22 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 

фiнансової звiтностi). 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року становить суму (9 211) тис. 

грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.  

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року менша вiд  розмiру 

статутного капiталу Товариства, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 930 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 50 094 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 53 024 X X 

Опис Основна частина боргу сформована за рахунок позик 

 



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 проектнi 

роботи 

1 9027 100 1 9027 10 



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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, Подольський р-н, Київ, 

Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 591-04-04 

Факс 044 591-04-04 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства. Дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092) 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

<Iмона-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23500277 

Місцезнаходження 01030, Україна, Шевченкiвський р-н, 

Київ, вул. Пирогова, 2/37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Свiдоцтво № 0791 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторської палати України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 

Факс  565-99-99 

Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис Аудиторська фiрма, яка надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Фондова компанiя "Трансферт" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37001565 



Місцезнаходження 01133, Україна, Печерський р-н, Київ, 

вул.Щорса, 32-В, прим.112-113, 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ 520534 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 

Факс 220-00-39 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Виконання функцiй депозитарної 

установи. Обслуговує Товариство щодо 

вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних 

паперах власникiв цiнних паперiв 

Товариства, вiдкритих в процесi 

дематерiалiзацiї випуску цiнних 

паперiв. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 23.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

200 000 60 826 328,8 виконання 

проектних та 

вишукувальних 

робiт та iнших робiт 

вiднесених до 

основних видiв 

дiяльностi 

Товариства, 

договорiв 

купiвлi-продажу 

майна, мiни, оренди 

24.04.2018 www.vtg.com.ua 



(найму), суборенди 

майна, iпотеки, 

щодо отримання або 

надання позики 

(кредиту), 

фiнансової 

допомоги, договорiв 

застави, договорiв 

на отримання 

банкiвських 

гарантiй, договорiв 

про спiльну 

дiяльнiсть, в разi 

необхiдностi 

договори про 

внесення змiн та 

доповнень та 

договори про 

розiрвання 

договорiв 

граничною 

сукупною вартiстю 

200 млн. грн. 

Опис: 

виконання проектних та вишукувальних робiт та iнших робiт вiднесених до основних видiв дiяльностi Товариства, договорiв купiвлi-продажу майна, мiни, оренди (найму), 

суборенди майна, iпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фiнансової допомоги, договорiв застави, договорiв на отримання банкiвських гарантiй, договорiв 

про спiльну дiяльнiсть, в разi необхiдностi договори про внесення змiн та доповнень та договори про розiрвання договорiв граничною сукупною вартiстю 200 млн. грн. 





КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

за ЄДРПОУ 00158652 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

  за КОПФГ 
230 230 

  

Вид економічної 

діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 

за КВЕД 71.12 

Середня кількість працівників: 73 

Адреса, телефон: 01023 Київ, Еспланадна, 20, 044 586-80-66 

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 6 5 

    первісна вартість 1001 8 359 8 359 

    накопичена амортизація 1002 ( 8 353 ) ( 8 354 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 6 388 6 525 

    первісна вартість 1011 16 556 16 353 

    знос 1012 ( 10 168 ) ( 9 828 ) 

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 26 26 

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 6 420 6 556 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 22 786 27 694 

Виробничі запаси 1101 51 21 

Незавершене виробництво 1102 22 735 27 673 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 3 150 925 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 628 448 

    з бюджетом 1135 300 1 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 300 1 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 25 043 23 119 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 968 1 959 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 968 1 959 

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 11 124 

Усього за розділом II 1195 53 886 54 270 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 60 306 60 826 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 22 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 6 6 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10 246 -9 239 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -10 218 -9 211 

    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 4 061 3 896 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 768 2 930 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 93 138 

    розрахунками з оплати праці 1630 5 416 4 916 

    одержаними авансами 1635 5 963 6 556 

    розрахунками з учасниками 1640 814 814 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 402 693 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 51 007 50 094 

Усього за розділом IІІ 1695 70 524 70 037 

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 60 306 60 826 

Примітки: не має 

 

Керівник    Стоян В.А. 

 

Головний бухгалтер   Гончаренко В.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

за ЄДРПОУ 00158652 

 

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 9 027 9 531 

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 ( 3 897 ) ( 7 571 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 5 130 1 960 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 5 354 3 260 

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 ( 4 609 ) ( 3 628 ) 

Витрати на збут 2150 ( 38 ) ( 564 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 4 855 ) ( 5 150 ) 

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 982 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 4 122 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 25 33 

Інші доходи 2240 0 3 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 1 007 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 4 086 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 1 007 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 4 086 ) 

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 1 007 -4 086 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 397 250 

Витрати на оплату праці 2505 6 664 6 685 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 386 1 465 

Амортизація 2515 575 546 

Інші операційні витрати 2520 9 733 9 705 

Разом 2550 18 755 18 651 

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 2 223 000 2 223 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 223 000 2 223 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,453000 -1,838100 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,453000 -1,838100 

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

Примітки: не має 

 

Керівник    Стоян В.А. 

 

Головний бухгалтер   Гончаренко В.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

за ЄДРПОУ 00158652 

 

 

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 7 604 9 456 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 5 127 3 469 

Надходження від повернення авансів 3020 140 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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

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 175 286 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 764 ) ( 4 319 ) 

Праці 3105 ( 5 707 ) ( 4 977 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 290 ) ( 2 332 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 168 ) ( 151 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 553 ) ( 34 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 615 ) ( 117 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 957 ) ( 2 683 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 082 ) ( 729 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 636 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 714 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -636 -2 616 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 450 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 25 33 

    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 ( 182 ) ( 3 ) 

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 -157 480 

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 2 028 1 578 

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 ( 200 ) ( 280 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 828 1 298 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 035 -838 

Залишок коштів на початок року 3405 968 1 512 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -44 294 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 959 968 

Примітки: не має 

 

Керівник    Стоян В.А. 

 

Головний бухгалтер   Гончаренко В.I. 



КОДИ 

Дата 28.04.2017 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

за ЄДРПОУ 00158652 

 

 

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

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

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 3557 0 0 0 0 



оборотних активів  

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    Стоян В.А. 

 

Головний бухгалтер   Гончаренко В.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" 

за ЄДРПОУ 00158652 

 

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 22 0 0 6 -10 246 0 0 -10 218 

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 22 0 0 6 -10 246 0 0 -10 218 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 007 0 0 1 007 

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 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 1 007 0 0 1 007 

Залишок на кінець року  4300 22 0 0 6 -9 239 0 0 -9 211 

Примітки: не має 

 

Керівник    Стоян В.А. 

 

Головний бухгалтер   Гончаренко В.I. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧНОГО ПIДПРИЄМСТВА "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

за 2018 рiк 

 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

(скорочена назва ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" далi - Товариство) - здiйснює проектування 

об'єктiв нафтогазової галузi України та iнших держав.   

 Юридична адреса Товариства: 01001; м. Київ, вул. Еспланадна, 20. 

 Фактичне мiсцезнаходження Товариства: 04074; м. Київ, вул. Коноплянська, 16Б. 

ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" є юридичною особою, має самостiйний баланс, поточнi  

рахунки в банку, фiрмовий знак та здiйснює свою дiяльнiсть на засадах повного госпрозрахунку. 

ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" структурно складається з центрального проектного офiсу, який 

знаходиться у м. Києвi (Україна).  

ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" має зареєстровану Фiлiю ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" в 

Росiйськiй Федерацiї (мiсцезнаходження: 117463, м. Москва, Новоясеневський проспект, 32, 

корпус 1, офiс 1), далi по тексту - Фiлiя. Фiлiя не здiйснювала господарську дiяльнiсть протягом 

2018 року, оскiльки Товариство не мало вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України, крiм 

цього Фiлiя не має продовження акредитацiї в Росiйськiй Федерацiї, вiдкритi банкiвськi рахунки 

вiдсутнi. 

Станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Товариства становить 22 тис. грн. 

Середня чисельнiсть працiвникiв ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" на кiнець 2018 року - 73 особи.  

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

( Рада з МСФЗ).  

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть надається станом на кiнець дня 31 грудня 2018року. 

Звiтний перiод - з 1 сiчня по 31 грудня 2018 року. 

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до  принципiв:  

"  нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; 

"  безперервнiсть; 

"  якiсної характеристики фiнансової звiтностi.  

Валюта подання  звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

       Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка є 

грошовою одиницею України, функцiональною валютою Товариства i валютою представлення 

звiтностi. Функцiональна валюта визначалася як валюта основного економiчного середовища, в 

якiй Товариство здiйснює свою дiяльнiсть. Звiтнiсть подано в тисячах гривень, округлених до 

цiлих тисяч. 

     Облiкова полiтика, застосовувана при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдає 

облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi фiнансової звiтностi за попереднiй 

звiтний перiод . 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

      Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервної 



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 безперервної дiяльностi. 

 Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

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

Товариства 16 квiтня 2018 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити 

змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

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

тобто перiод з  01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 

Суттєвi положення облiкової полiтики 

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

 

Загальнi положення щодо облiкових полiтик. 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  вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi 

полiтики, змiни в облiкових  оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ. 

 

Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

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. 

         Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною iсторичною вартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї. Iсторична вартiсть включає витрати, безпосередньо 

пов'язанi з придбанням об'єктiв основних засобiв. 

Подальшi витрати 

     Iстотнi витрати на вiдновлення або модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзуються 

i амортизуються протягом строку корисного використання вiдповiдних активiв. Всi iншi витрати 

на ремонт i поточне обслуговування вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати у перiодi 

їх виникнення. 

        Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого 

прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу (лiквiдацiя або продаж). Ця операцiя 

вiдображається у роздiлi  II. Сукупний дохiд  рядок "Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв", 

код рядка 2400 Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). 

 Амортизацiя основних засобiв  

        Амортизацiя основних засобiв призначена для списання амортизованої суми протягом 

строку корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного 

методу. Строки корисного використання груп основних засобiв подано таким чином: 

 

Групи основних засобiв Строк корисного  використання, роки 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 10-30 

Машини та обладнання 2-15 



Транспортнi засоби 5-7 

Iнструменти. прилади, iнвентар (меблi) 1-10 

Iншi основнi засоби 5 

Бiблiотечнi фонди 1-5 

Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 

      У тому випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з кiлькох компонентiв, якi 

мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти враховуються як окремi об'єкти 

основних засобiв. Товариство визнає вартiсть замiненого компоненту об'єкта основних засобiв у 

складi його балансової вартостi на момент виникнення, коли iснує ймовiрнiсть того, що в 

майбутньому можуть бути отриманi економiчнi вигоди вiд використання такого основного 

засобу i данi витрати можуть бути надiйно оцiненi. Замiннi компоненти списуються у витрати в 

момент замiни. Усi iншi витрати вiдображаються у  звiтi про фiнансовi результати   в якостi 

витрат по мiрi їх виникнення. 

    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. 

       Строки корисного використання не переглядались на кiнець фiнансового року. 

       Оцiнка строкiв корисного використання залежить вiд професiйної думки керiвництва, яка 

заснована на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначенi строкiв корисного 

використання активiв керiвництво бере до уваги  умови передбачуваного використання активiв, 

моральний знос, фiзичний знос  та умови, у  яких експлуатуватимуться цi активи. Змiна 

будь-якої iз цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм 

амортизацiї.  

Нематерiальнi активи  

      Нематерiальнi активи, придбанi в рамках окремої угоди, облiковуються за собiвартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. 

      Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного 

методу протягом строку корисного використання. Очiкуванi строки корисного використання та 

метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного року, при цьому всi 

змiни в оцiнках вiдображаються в облiку i звiтностi за наступнi перiоди.  

      Очiкуваний строк корисного використання по класах нематерiальних активiв 

представлений таким чином: 

 Лiцензiї Програмне забезпечення та авторськi права 

Термiн корисного використання невизначений Обмежений - 1-10 рокiв 

Застосований метод амортизацiї не амортизується Амортизується методом рiвномiрного 

нарахування в продовж строку корисного використання 

 

 Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

           На кожну звiтну дату Товариство здiйснює перевiрку балансової вартостi своїх 

матерiальних i нематерiальних активiв з тим, щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про 

наявнiсть якого-небудь збитку вiд знецiнення цих активiв. У випадку виявлення таких ознак 

Товариство розраховує вiдшкодовану вартiсть вiдповiдного активу з метою визначення розмiру 

збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Сума очiкуваного вiдшкодування активу являє собою 

найбiльшу з двох значень: справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж або 

експлуатацiйної цiнностi.  

     Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для iндивiдуального активу, за винятком 

випадкiв, коли актив не генерує грошовi потоки, якi є незалежними вiд грошових потокiв, що 

генеруються iншими активами або групою активiв. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi 

передбачуванi майбутнi грошовi потоки дисконтуються до поточної вартостi з використанням 

коефiцiєнта дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi 



грошей у часi та ризики, специфiчнi для активу.  

    При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж Товариство 

керується  iнформацiєю про останнi ринковi транзакцiї, якщо такi мали мiсце. Якщо таких 

транзакцiй не виявлено, застосовується найбiльш пiдходяща модель оцiнки для розрахунку 

справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Такi розрахунки пiдтверджуються 

вiдповiдними коефiцiєнтами, якi котируються на бiржах, а також iншими iндикаторами 

справедливої вартостi.  Щорiчно Товариство здiйснює перевiрку наявностi знецiнення 

нематерiальних активiв, якi не мають визначеного термiну корисного використання за станом на 

кiнець року, за допомогою порiвняння їх балансової вартостi з сумою очiкуваного 

вiдшкодування розрахованої як описано вище.  

Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

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 iнструментiв: 

-  фiнансовий актив, доступний для продажу; 

-  дебiторська заборгованiсть. 

         Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається 

нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

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

       Еквiваленти грошових коштiв - короткостроковi, високолiквiднi  iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi.       Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

     Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

    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. 

    У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 

бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У  випадку прийняття НБУ рiшення про 

лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 

перiоду. 

 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 цього iнструменту. 

   Первiсна оцiнка  дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки. I оскiльки вартiсть дебiторської заборгованостi може знижуватись, аби не порушувати 

принципу обачностi Товариство на дату балансу оцiнює поточну дебiторську заборгованiсть  за 

чистою реалiзацiйною вартiстю, а для цього розраховує резерв сумнiвних боргiв. 

    Резерв сумнiвних боргiв визначають для поточної дебiторської заборгованостi, яка є 

фiнансовим активом, якщо вона не придбана та не призначена для продажу. Для визначення 



резерву сумнiвних боргiв Товариство обрало метод застосування абсолютної суми сумнiвної 

заборгованостi, тобто резерв створюється на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. На 

2018 рiк сума резерву складає 0 грн. 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. 

     У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi  вона списується за рахунок 

створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Фiнансовi активи, доступнi для продажу 

      До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї, 

вiдсоток володiння яких  менш 20%, i якi вiдносяться до неринкових акцiй, справедливу 

вартiсть яких неможливо визначити. 

   Неринковi акцiї облiковуються за собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо 

вони є. 

  Зобов'язання  

       Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй iз нижченаведених ознак:  

- Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

    Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

     Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi  сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

  Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

      До iнвестицiйної нерухомостi  Товариство вiдносить нерухомiсть (будiвлю або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi з метою отримання орендних 

платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: (а) 

використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для 

адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

     Iнвестицiйна нерухомiсть визначається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть 

того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 

нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

     Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримається з метою отримання орендної 

оплати та другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для 

адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються 

та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. 

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

      Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Товариство 

обрало для оцiнки об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно 

до МСБО 16 та застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому 

розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартiсть. 

Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 

      Товариство  класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, 

якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою їх продажу, а 

не в результатi тривалого  використання.  

      Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, 

оцiнюються за найменшим з двох значень - балансової вартостi i справедливою вартiстю за 



вирахуванням витрат на продаж. Критерiй класифiкацiї об'єкта у якостi утримуваного для 

продажу вважається дотриманим  лише в тому випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а 

актив, або група вибуття можуть бути негайно проданi в своєму поточному станi. 

      Керiвництво повинно мати твердий намiр вчинити продаж необоротних  активiв, у 

вiдношеннi яких повинна очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної 

операцiї продажу протягом одного року з дати класифiкацiї. Основнi засоби та нематерiальнi 

активи пiсля класифiкацiї як утримуваних для продажу не пiдлягають амортизацiї. 

     Прибуток або збиток, що виник в результатi продажу активу, визначається як рiзниця мiж 

виручкою вiд продажу та балансовою вартiстю активу, i вiдображається в  звiтi про фiнансовi 

результати.  

Облiковi полiтики щодо оренди 

     Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, 

фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за 

угодою про операцiйну оренду визначаються  як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при 

отриманнi доходу вiд оренди, визначаються як витрати.  

 Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

      Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. 

      Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу.  

      Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє 

собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

     Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, 

що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням 

iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 

використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 

податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 

iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб 

дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого активу повнiстю або частково. 

    Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. 

   Товариство визнає поточнi та вiдстроченi  податки як витрати або дохiд i включає в 

прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або 

подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi . 

     Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до 

статей, якi вiдображенi безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

Облiковi полiтики щодо iнших активiв i зобов'язань 

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. 

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 працiвникам послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

 Пенсiйнi зобов'язання 

    Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвникам послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена 

вiдповiдна заробiтна платня.  

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

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. 

    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. 

      Не визнаються доходом отриманi авансом платежi. Такi платежi облiковуються як 

заборгованiсть за отриманими авансами i враховуються окремо (МСБО 1 "Подання фiнансової 

звiтностi").  

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

чи амортизацiї активiв 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. 

 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. 

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 наявностi у 

керiвництва 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. 

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

       Якщо не має 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. 

4.2. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

    Протягом звiтного 2018 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням 

незалежних оцiнювачiв не здiйснювалась. 

   Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 

оцiнки фiнансових iнструментiв,  де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що: 

   а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 

курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а 

також  специфiчних особливостей операцiй та 

  б) вплив змiн в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи  

(витрати) може бути значним. 

    Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

вплив на передбачувану справедливу вартiсть. 

 

Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 

 

Звiт про фiнансовий стан ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

БАЛАНС 

(Звiт про фiнансовий стан)  

на 31 грудня 2018 р. 

Актив примiтка 01.01.2018 31.12.2018 

I. Необоротнi активи 

Нематерiальнi активи 1.1 6 5 

первiсна вартiсть  8359 8359 

накопичена амортизацiя  8353 8354 

Основнi засоби 1.2 6388 6525 

первiсна вартiсть  16556 16353 

Знос  10168 9828 

iншi фiнансовi iнвестицiї 1.3   



Довгострокова дебiторська заборгованiсть    

Вiдстроченi податковi активи 1.4 26 26 

Усього за роздiлом I  6420 6556 

II. Оборотнi активи    

Запаси  22786 27694 

Виробничi запаси  51 21 

Незавершене виробництво 2.1 22735 27673 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 2.2 3150 925 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:    

за виданими авансами  1628 448 

з бюджетом  300 1 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв    

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  25043 23119 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї    

Грошi та їх еквiваленти 2.3 968 1959 

Готiвка  0 0 

Рахунки в банках  968 1959 

Витрати майбутнiх перiодiв  0 0 

Iншi оборотнi активи  11 124 

Усього за роздiлом II  53886 54270 

Баланс  60306 60826 

I. Власний капiтал    

Зареєстрований капiтал 3.1 22 22 

Додатковий капiтал    

Резервний капiтал  6 6 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 3.2 (10246) (9239) 

Усього за роздiлом I  (10218) (9211) 

II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення    

Iншi довгостроковi зобов'язання 4.1 0 0 

Усього за роздiлом II  0 0 

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення    

Короткостроковi кредити банкiв    

Векселi виданi  0 0 

Поточна кредиторська заборгованiсть за:     

товари, послуги 5.1 4061 3896 

Розрахунки з бюджетом  2768 2930 

Розрахунки зi страхування  93 138 

розрахунками з оплати працi  5416 4916 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 5.2 5963 6556 

Поточна кредиторська заборгованiсть  за розрахунками з учасниками  814 814 

Поточнi забезпечення  402 693 

Iншi поточнi зобов'язання 5.3 51007 50094 

Усього за роздiлом III  70524 70037 

Баланс  60306 60826 

 

 

Суттєвi положення облiкової полiтики та  

розкриття основних статей фiнансової звiтностi 

 

1. Необоротнi активи включають нематерiальнi активи, основнi засоби, фiнансовi iнвестицiї, 

довгострокову дебiторську заборгованiсть та вiдстроченi податковi активи. 



 

 1.1. Нематерiальнi активи, вiдображають вартiсть програмного забезпечення та права 

користування програмним забезпеченням. Програмне забезпечення облiковується за 

моделлю iсторичної собiвартостi за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення корисностi (знецiнення).  

 

Iнформацiя про нематерiальнi активи наведена в наступнiй таблицi: 

Групи нематерiальних активiв  Залишок 

на 31.12.2017 На-дiйшло за рiк Вибуло за рiк Нараховано амортизацiї за рiк Змiни у 

зв'язку з коригуванням ПДВ Залишок 

на 31.12.2018 

 первiсна (переоцi-нена) вартiсть Знос  первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос

  первiсна (переоцi-нена) вартiсть Знос первiсна (перео-цiнена) вартiсть Знос 

Права на комерцiйнi позначення 8 2    1   8

  

3 

Iншi нематерiальнi активи 8351 8351       8351 8351 

Разом 8359 8353    1   8359 8354 

Залишкова вартiсть нематерiальних активiв: 

- на 31.12.2017 р.  -  6 тис. грн. 

- на 31.12.2018 р.  -  5 тис. грн. 

Первiсна вартiсть повнiстю зношених нематерiальних активiв становить 8312 тис. грн. 

Переоцiнка нематерiальних активiв у 2018 роцi не проводилася. Метод амортизацiї є лiнiйний. 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв складає 2 роки. Нематерiальних активiв, 

придбаних у зв'язку з придбанням бiзнесу, а також нематерiальних активiв, класифiкованих як 

утримуваних для продажу - протягом 2018 року не було та немає. 

 Нематерiальних активiв, переданих у заставу, або у забезпечення зобов'язань, у тому 

числi третiх осiб немає. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi нематерiальних активiв немає. Ознак 

знецiнення функцiонуючих нематерiальних активiв немає, збитки вiд зменшення корисностi не 

визнавалися. Нематерiальних активiв, що тимчасово не використовуються немає.  

 

  1.2. Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.  

Строки корисного використання груп основних засобiв визначаються згiдно Положення про 

облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку таким чином: 

Групи основних засобiв Строки корисного використання 

Будiвлi 20 рокiв 

Обладнання 5 рокiв 

Транспортнi засоби 5 рокiв 

Меблi та iншi основнi засоби 4 рокiв 

Земля Нескiнченний 

 

Iнформацiя про основнi засоби наведена в наступнiй таблицi: 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2017  Надiйшло за рiк Вибуло за рiк

 Нараховано амортизацiї за рiк Змiни у зв'язку з коригуванням ПДВ та iншi змiни 

 Залишок 31.12.2018 

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  Знос  первiсна (переоцiнена) вартiсть  знос

  первiсна (переоцiнена) вартiсть знос первiсна (переоцiнена) вартiсть  

 

знос 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  10464  



4113 

 608   560   11072  

4673 

 

Машини та обладнання 5150 5150  491 491    4659 4659 

Транспортнi засоби 177 177       177 177 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  515 515 94 349 349   

 260 166 

Iншi основнi засоби 62 26    5   62 31 

Бiблiотечнi фонди           

Малоцiннi  необоротнi матерiальнi активи 188 187 9 74 74 9 

  123 122 

Разом: 16556 10168 711 914 914 574   16353 9828 

Залишкова (балансова) вартiсть основних засобiв: 

- на 01.01.2018 р. - 6388 тис. грн. 

- на 31.12.2018 р. - 6525 тис. грн. 

Первiсна вартiсть повнiстю зношених основних засобiв становить 6931 тис. грн. 

 

 Переоцiнка основних засобiв у 2018 роцi не проводилася.  Усi основнi засоби, що 

розкритi у цiй фiнансовiй звiтностi, належать ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" без будь - яких 

обмежень права власностi. Основних засобiв, переданих у заставу, або у забезпечення 

зобов'язань, у т.ч. третiх осiб, немає. 

 

1.3. Iншi фiнансовi iнвестицiї включають акцiї, якi оцiнюються i вiдображаються у 

бухгалтерському облiку за собiвартiстю. На виконання вимог дiючого законодавства, 

Товариство веде аналiтичний облiк iнвестицiй за видами фiнансових вкладень та об'єктами 

iнвестування. 

Фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2018 року не має. 

  

1.4. Вiдстроченi податковi активи складаються з розрахунку тимчасових податкових рiзниць в 

залежностi вiд розмiру забезпечення майбутнiх витрат та рiзницею мiж нарахованою 

бухгалтерською та податковою амортизацiєю.  

Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2018 р. складають 26 тис. грн. 

                  Розрахунок вiдстрочених податкових активiв, тис. грн. 

Вiдстрочений податковий актив на початок 2017 року 26 

Коригування згiдно  аудиторського висновку за 2016 рiк  

Вiдстрочений податковий актив на початок 2017 року з урахуванням коригування  

Витрати з податку на прибуток за рахунок вiдстроченого податкового активу  

Вiдстрочений податковий актив на кiнець 2017 року 26 

 

2. Оборотнi активи. Грошовi кошти та їх еквiваленти, що не обмеженi у використаннi, а також 

iншi активи, призначенi для реалiзацiї чи споживання протягом операцiйного циклу чи протягом 

дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. Значну частку оборотних активiв на пiдприємствi складають 

запаси.  

Виробничi запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистою 

вартiстю реалiзацiї. Оцiнка вибуття запасiв проводиться за методом FIFO. 

 

2.1. Запаси (незавершене виробництво) - це активи (роботи та послуги), якi не пройшли всiх 

стадiй (фаз) виробництва, передбачених технологiчним процесом. Запаси (незавершене 

виробництво) визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчної 

вигоди, пов'язаної з їх використанням, а вартiсть запасiв може бути достовiрно визначена.  



Величина витрат незавершеного виробництва впливає на фактичну собiвартiсть виконаних робiт 

та послуг. Оцiнка незавершеного виробництва здiйснюється, виходячи з ступеня виконання 

робiт (послуг), як правило, на рiвнi фактичних витрат за всiма статтями калькуляцiї.  

Станом на 31.12.2018 року  балансова  вартiсть  незавершеного   виробництва   становить 

27673  тис. грн., та складається з фактичних витрат проектного виробництва, реалiзацiя етапiв 

робiт яких буде здiйснена в 2019 роцi.  

 

2.2. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги складається з поточної 

заборгованостi, що вiдображає стан розрахункiв з замовниками з урахуванням нарахованого 

резерву сумнiвних боргiв, а саме: 

 Стаття на 31.12.2017 на 31.12.2018  

Дебiторська  заборгованiсть  за продукцiю, товари, роботи, послуги (первинна вартiсть)  3150

 925 

Дебiторська  заборгованiсть  за продукцiю, товари, роботи, послуги (первинна вартiсть) з 

урахуванням коригування згiдно аудиторського висновку за 2016 рiк   

Резерв сумнiвних боргiв   

Рядок 1125 Балансу (Звiту про фiнансовий стан)  3150 925 

 

Згiдно доповнення до наказу про облiкову полiтику вiд 04.01.16 резерв сумнiвних боргiв  

визначається методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi i визначає резерв 

за кожним дебiтором iндивiдуально. На 31.12.18 цей резерв складає 0 тис.грн. 

 

Рух резерву сумнiвних боргiв в 2018 роцi представлено наступним чином: 

Стаття на 31.12.17 нараховано в 2018 використано в 2018  на 31.12.18 

Резерв сумнiвних боргiв по заборгованостi за товари, роботи, послуги 0 0 0 0 

 

2.3. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами складається з поточної заборгованостi за 

запаси та послуги, яка буде погашена в 1-му кварталi 2019 року, та становить станом на 

31.12.2018 року 448 тис. грн. Ця заборгованiсть включає в себе ПДВ в сумi 74 тис. грн. 

  

2.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошi на рахунках у банках, 

грошовi кошти в дорозi та iншi короткостроковi лiквiднi iнвестицiї зi строком розмiщення не 

бiльше трьох мiсяцiв. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за їх номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в 

iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в гривнi по курсу Нацiонального банку 

України на день складання фiнансової звiтностi. 

На кiнець звiтного перiоду залишок коштiв в касi Товариства складає 0 тис. грн. 

Для здiйснення господарських операцiй Товариству вiдкритi поточнi рахунки, як в нацiональнiй 

так i в iноземнiй валютi. 

Залишок коштiв  на рахунках станом на 31.12.2018 р. складає  1959 тис.грн. 

 

3. Власний капiтал Товариства складається з зареєстрованого Статутного капiталу, Додаткового 

капiталу, Резервного Капiталу, Нерозподiленого прибутку (Непокритого збитку) та станом на 

31.12.2018 року дорiвнює (9211) тис. грн. 

 

3.1 Зареєстрований Статутний капiтал Товариства облiковується в нацiональнiй валютi на 

рахунках 4 класу Плану рахункiв. 

Статутний капiтал ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" сформовано внесками акцiонерiв. Розмiр 

статутного  капiталу зафiксовано в установчих документах Товариства.  

Статутний капiтал Товариства становить 22 тис. грн., розподiляється на 2 223 000 простих акцiй 

номiнальною вартiстю 0,01 грн. Простi акцiї класифiкуються як капiтал, якщо вiдсутнi 



зобов'язання передати кошти або iншi активи. 

Акцiї Товариства розподiлялися наступним чином: 

Акцiонери  

Кiлькiсть акцiй 

шт. Номiнальна вартiсть акцiй 

грн. Частка у статутному капiталi 

% 

Компанiя "Глумаро Трейдинг ЛТД" 1 702 702 17 027,02 76,594781 

ПЗНВIФ "Сьомий" ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент" 173 429 1 734,29

 7,801574 

ТОВ "Українська iнвестицiйно-будiвельна компанiя "Укрспортбудiнвест" 3 0,03

 0,000134 

ТОВ "Трансгазiнвест" 1 0,01 0,000044 

Фiзичнi особи 643 чол. 346 865 3 468,65 15,603462 

                                        Всього: 2 223 000 22 230,00 100 

 

Станом на 31.12.2018 р.  у Товариствi залишку невикуплених акцiй власної емiсiї немає. 

В статутному капiталi Товариства на 31.12.2018 р. частки державного майна немає. 

Додаткового випуску акцiй за звiтний перiод не проводилось, Товариство не викупало акцiй 

власної емiсiї.  

 

3.2. Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток) - це прибутки, одержанi в результатi 

фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ", якi були зменшенi на суму 

прибуткiв, використаних у звiтному роцi, включаючи нарахування податку на прибуток.  

Непокритий збиток зменшує суму власного капiталу та на кiнець 2018 року складає 9239 тис. 

грн. 

Рух по статтi "Нерозподiлений прибуток  (непокритий збиток)" наведено нижче 

 нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

Залишки на 31.12.2017 року (до коригування) (10246) 

Збiльшення (зменшення) за звiтний перiод 1007 

Залишки на 31.12.2018р. (9239) 

 

4. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення  

 

4.1. Довгостроковi зобов'язання на початок i кiнець року вiдсутнi.  

 

5. Поточнi зобов'язання та забезпечення  

5.1. Поточнi забезпечення вiдображають суми створених резервiв на виплату вiдпусток та 

забезпечень майбутнiх платежiв.  

Забезпечення i резерви, облiк яких здiйснювало Товариство у 2018 роцi, наведено в таблицi: 

Види забезпечень  

i резервiв  Залишок  

на 

31.12.2017 Збiльшення за звiтний рiк  Викори- стано у звiтному роцi  Сторновано  

не вико-ристану суму у звiтному роцi  Залишок на 31.12.2018  

  Нарахо-вано (ство-рено)  додатковi вiдраху-вання     

       

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам  398 675  380  693 

Забезпечення майбутнiх платежiв 4   4   

Разом  402 675  384  693 

 



5.2. Поточна кредиторська заборгованiсть за векселi виданi  вiдсутня. 

 

5.3. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображає нараховану 

заборгованiсть Товариства за наданi товари, роботи, послуги, яка станом на 31.12.2018 року 

складає 3896 тис. грн. 

 Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги На 31.12.2017 На 

31.12.2018 

 4 061 3 896 

 

 

5.4. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування i з оплати працi  

складає вiдповiдно 138 i 4916 тис. грн. вiдповiдно. 

 

5.4. Iншi поточнi зобов'язання складаються з кредиторської заборгованостi за валютним займом 

в сумi 46 804 тис. грн. (1 690 тис.долл.США) та сплати вiдсоткiв по цьому займу 3 183 тис. грн. 

(113 тис.долл.США) якi накопиченi за перiод до 2018 року  а також з суми ПДВ по виданим 

авансам, що дорiвнює загалом 72 тис. грн., та заборгованостi по пiдзвiту в сумi 151 тис.грн. В 

зв'язку з неможливiстю сплати вiдсоткiв в 2018 роцi вiдсотки за кредитом не нараховувались. 

 

6. Визнання доходiв та витрат 

У звiтному перiодi  доходи (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), визначається  

згiдно з МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями". Оцiнка доходiв та їх 

класифiкацiя вiдповiдають вимогам згаданого стандарту. 

Доходи Товариства представленi у наступнiй таблицi: 

                                                                                                                      

тис. грн. 

Статтi доходiв за 2018р. за 2017р. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)  

(рядок 2000 Звiту про сукупний дохiд) 9027 9531 

Iншi операцiйнi доходи: 

(рядок 2120 Звiту про сукупний дохiд) 5354 3260 

-Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 5350 2627 

-Дохiд  вiд списання кредиторської заборгованостi   

-Дохiд вiд продажу iноземної валюти 3  

-Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв  600 

-Iншi операцiйнi доходи 1 33 

Iншi  фiнансовi доходи (по депозитах та залишках на рахунках) 

(рядок 2220 Звiту про сукупний дохiд) 25 33 

Iншi  доходи 

(рядок 2240 Звiту про сукупний дохiд)  3 

Всього доходiв: 14406 12827 

 

У перiодi, що перевiрявся, облiк витрат проводився вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку та облiкової полiтики Товариства.  

Витрати Товариства представленi у наступнiй таблицi: 

тис. грн. 

Найменування витрат за 2018 р. за 2017 р. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): 

(рядок 2050 Звiту про сукупний дохiд) 3897 7571 

-Оплата працi виробничого персоналу 2131 4456 

-Єдиний соцiальний внесок 450 968 



-Амортизацiя 22 35 

-Вiдрядження 56 239 

-Субпiдряднi роботи 289 136 

-Iнше 949 1737 

Адмiнiстративнi витрати: 

(рядок 2130 Звiту про сукупний дохiд) 4609 3628 

-Оплата працi 2490 1431 

-Єдиний соцiальний внесок 473 329 

-Амортизацiя 522 511 

-Iншi адмiнiстративнi витрати 1124 1357 

Витрати на збут 

(рядок 2150 Звiту про сукупний дохiд) 38  

Iншi операцiйнi витрати: 

(рядок 2180 Звiту про сукупний дохiд) 4855 5150 

-Витрати з операцiйної курсової рiзницi 4061 2817 

-Оренда примiщення  2066 

-Витрати на покупку-продаж валюти 44 131 

-Штрафи, пенi 277 136 

-Податок на прибуток фiлiї   

-Коригування ПДВ у зв'язку з перерахунком податкового кредита   

- Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв   

-Сумнiвнi та безнадiйнi борги   1 

-Iншi операцiйнi витрати 473  

Фiнансовi витрати 

(рядок 2250 Звiту про сукупний дохiд)   

Iншi витрати  

(рядок 2270 Звiту про сукупний дохiд)  564 

 

За результатами фiнансово - господарської дiяльностi за 2018 рiк Товариство отримало прибуток 

до оподаткування в сумi 1007 тис. грн.  

Чистий прибуток за 2018 рiк - 1007 тис. грн. 

У звiтному перiодi дивiденди не  нараховувались i не виплачувались. 

Надзвичайних  доходiв,  витрат  та  податку  з  надзвичайного  прибутку у 2018 роцi немає.  

З пов'язаними особами Товариство в 2018 роцi господарчих операцiй не проводило.  

Подальших подiй, якi потребують розкриття не було. 

 

7. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках 

 У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi 

судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на 

суми, визнаннi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть 

застосування припущення щодо здатностi вести свою  дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела  

невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною 

внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом 

наступного фiнансового року. 

Строки корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв 

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв 

залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з 

аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво 

бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови 

працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може 



в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

 МСФЗ вимагають, щоб пiдприємство здiйснювало оцiнку на кiнець кожного звiтного перiоду, 

чи iснують будь-якi ознаки того, що активи втратили свою вартiсть вiд зменшення корисностi. У 

випадку iснування таких ознак пiдприємство повинне оцiнити суму вiдшкодування активу. 

Оцiнка факту наявностi ознак щодо зменшення корисностi станом на звiтну дату, включно з 

аналiзом внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, вимагає вiд керiвництва застосування професiйних 

суджень. Жодного зменшення корисностi не було визнано Товариством стосовно активiв у 

будь-якому з перiодiв, включених до цiєї фiнансової звiтностi. 

 

8. Управлiння капiталом 

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в 

майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї 

спiввiдношення позикових i власних коштiв.  

9.Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набули чинностi 

Застосування нових стандартiв i iнтерпретацiй  

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено 

стандарт МСФЗ 16 "Оренда", який набув чинностi  01 сiчня 2019 року. 

За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 16 "Оренда" до дати набуття чинностi не 

застосовується. 

Оскiльки станом на кiнець звiтного року Товариством не застосовувалися вимоги стандарту 

МСФЗ 16 "Оренда" i планується застосовувати з 01 сiчня 2019 року. То, вiдповiдно, ефективна 

ставка Договору оренди Товариством буде розрахована з моменту застосування МСФЗ 16 

"Оренда". 

Наведенi нижче стандарти, поправки та iнтерпретацiї до стандартiв були випущенi, але не 

вступили в силу станом на 31 грудня 2018 року:  

Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором та його 

асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством" - Рада з МСФЗ перенесла дату набуття 

чинностi даних поправок на невизначений термiн;  

МСФЗ 16 "Оренда" - набуває чинностi з 01 сiчня 2019 року; 

МСФЗ 17 "Договори страхування" - набуває чинностi з 01 сiчня 2021 року;  

Поправки до МСБО 40 "Переведення iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в категорiю" - 

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2018р.; 

 Роз'яснення КРМФЗ 23 "Невизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на прибуток" - 

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 01 сiчня 2019р.  

Товариство не очiкує, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок та 

iнтерпретацiй до стандартiв матиме суттєвий вплив на її фiнансову звiтнiсть. 

З  1 сiчня 2018  року  набув  чинностi  МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi  iнструменти". 

Стандарт  ввiв  новi вимоги  щодо  класифiкацiй  та оцiнки  фiнансових  iнструментiв,  а 

також  облiку знецiнення  та хеджування. 

У частинi класифiкацiї та оцiнки новий  стандарт  вимагає,  щоб  оцiнка  всiх  фiнансових  

активiв, за винятком пайових та похiдних  iнструментiв, проводилася  на основi комбiнованого  

пiдходу  виходячи з бiзнес-моделi,  яка використовується для управлiння фiнансовими 

активами та характеристик фiнансового активу, пов'язаних iз передбаченими договором 

грошовими  потоками. Замiсть категорiй, встановлених МСФЗ (IAS) 39, вволяться такi категорiї 

фiнансових  iнструментiв: оцiнюванi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, за 

справедливою  вартiстю  через  iнший  сукупний  дохiд (IСД) та за амортизованою вартiстю. 

МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями" вступив в силу для рiчних звiтних 

перiодiв з 01 сiчня 2018 року. 

МСФЗ (IFRS) 15 визнає принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до всiх договорiв 

з  покупцями, окрiм тих, якi безпосередньо пов'язанi  з  фiнансовими  iнструментами  та 



договорами оренди та мають регулюватися  iншим дiючим стандартом  МСФЗ (IFRS) 9 

"Фiнансовi  iнструменти". 

Згiдно МСФЗ (IFRS) 15,  виручка повинна визнаватися за фактом  передачi товарiв або послуг 

в розмiрi вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати  в обмiн на передачу цих 

товарiв або  послуг.   

Товариство  застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї, випущенi 

Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з iнтерпретацiй 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi вступили в дiю та 

вiдносяться до  фiнансової звiтностi Товариства для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 

сiчня 2016 року, якi набувають чинностi як новий документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних 

стандартiв фiнансовiй звiтностi i лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв: 

Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам"  дата випуску - листопад 2013 року 

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01 липня 2014 року. Поправка, що 

роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони робити внески 

для покриття витрат на виплату винагород. 

Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних 

перiодiв, якi починаються  з 01 липня 2014 року. 

Щорiчнi вдосконалення 2011-2013 дата випуску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних 

перiодiв, якi починаються  з 01 липня 2014 року. 

МСФЗ 14 "Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань" дата випуску - сiчень 2014 року 

застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01 сiчня 2017 року. Цей стандарт 

встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання. Дiя 

стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ. 

У частинi розкриття  встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер регулювання 

тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з 

регулюванням тарифiв.  

Поправки до МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть", Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 

38  "Нематерiальнi активи" дата випуску - травень  2014 року застосовуються до рiчних 

перiодiв, якi починаються  з 01 сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (IAS) 16 

"Основнi засоби" забороняється застосування методу амортизацiї на основi виручки у 

вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер економiчних вигод, що 

генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних вигод вiд цього активу. 

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" - виручка не може бути 

належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох випадкiв: коли 

нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли виручка i споживання 

економiчних вигод вiд використання нематерiального активу тiсно взаємопов'язанi. 

В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни продажу 

продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення майбутнiх 

економiчних вигод, пов'язаних з активом. 

Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i МСБО 41 "Сiльське господарство"  дата випуску - 

червень  2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01 сiчня 2018 року. 

Вiдтепер бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають 

вiдображатися в облiку як основнi засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю 

придбання або за переоцiненою вартiстю. 

Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiоду рослини, використовуванi при 

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарської продукцiї, ймовiрнiсть продажу яких 

сiльськогосподарської продукцiї невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях 

зниження витрат при переходi на новi правила облiку дозволено використовувати справедливу 

вартiсть як умовну первiсну вартiсть для плодоносних рослин. 

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховується 

згiдно МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидiї, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ 



(IAS) 20 "Облiк державних субсидiй i розкриття iнформацiї про державну допомогу". 

Поправки до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" дата випуску - серпень  

2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01 сiчня 2018 року. 

Поправки до МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi 

пiдприємства"  дата випуску - вересень  2014 року  застосовуються до рiчних перiодiв, якi 

починаються  з 01 сiчня 2018 року. 

Щорiчнi вдосконалення 2012-2014:   

МСФЗ  4 "Страховi контракти"  

МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" 

МСБО 19 "Виплати працiвникам" 

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" дата випуску - вересень  2014 року застосовуються до 

рiчних перiодiв, якi починаються  з 01 сiчня 2018 року. 

Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова 

звiтнiсть", МСФЗ 12  "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах 

господарювання" i МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" дата випуску - грудень 

2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються  з 01 сiчня 2018 року. 

Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або справедливою вартiстю 

через  прибуток або збиток,  на основi обох таких критерiїв: 

а) бiзнес - моделi суб'єкта  господарювання з управлiння  фiнансовими активами; та 

6) установленими договором характеристиками  грошових потокiв за фiнансовим активом. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою со6iвартiстю в разi одночасного  дотримання 

о6ох зазначених нижче умов: 

а) фiнансовий актив утримується в рамках 6iзнес-моделi, метою якої є утримання  фiнансових 

активiв для одержання  договiрних грошових потокiв; i 

6) договiрнi умови фiнансового  активу  генерують  у певнi дати грошовi  потоки, котрi  є 

суто виплатами основної суми та процентiв  на непогашену частку основної суми. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд  у разi 

одночасного  дотримання о6ох зазначених  нижче умов: 

а) фiнансовий  актив утримується в рамках 6iзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 

одержання договiрних грошових  потокiв, так i  шляхом продажу фiнансових активiв,  i 

6) договiрнi умови фiнансового  активу  генерують  у певнi  дати  грошовi потоки,  котрi є 

суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Основна сума - це справедлива  вартiсть фiнансового активу при первiсному визнаннi. 

Проценти складаються з компенсацiї за часову вартiсть грошей, за кредитний ризик,  пов'язаний 

iз за6оргованiстю за основною  сумою протягом певного  перiоду, а також за iншi основнi 

ризики кредитування  та витрати, а також iз маржi  при6утку. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою  вартiстю через при6уток а6о з6иток,  якщо вiн  

не оцiнюється  за амортизованою со6iвартiстю  а6о  за  справедливою  вартiстю  через  

iнший сукупний дохiд. Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного 

визнання певних iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в ушному випадку 

оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про 

вiдображення подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi 

Незважаючи на положення пунктiв 4.1.1-4.1.4 МСФЗ 9, Товариство пiд час первiсного  

визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив як такий, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю через при6уток або збиток, якщо таке рiшення усуває або значно 

зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку подекуди називають "неузгодженiстю 

облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв а6о зо6ов'язань, або при визнаннi 

прибуткiв  i збиткiв за ними  на рiзних основах. 

 



Класифiкацiя фiнансових зобов'язань 

 

Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому 

оцiнюються  за амортизованою собiвартiстю, за винятком: 

а) фiнансових зобов'язань,  що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток. Такi  зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi 

оцiнюються  за справедливою вартiстю; 

6) фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового активу 

критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi. 

в) договорiв  фiнансової  гарантiї, 

Пiсля первiсного визнання емiтент такого договору (якщо не застосовується пiдпункт а) або б) 

надалi оцiнює  його за бiльшою  з таких сум: 

- сумою резерву пiд збитки,  визначеною згiдно з роздiлом 5.5 МСФЗ 9, i 

- первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, визнаного 

згiдно з принципами  МСФЗ 15. 

г) зобов'язань iз надання  позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд ринкової, емiтент такого 

зобов'язання (якщо не застосовується пiдпункт а) надалi оцiнює його за бiльшою з таких сум: 

- сумою  резерву  пiд збитки,  визначеною згiдно з роздiлом 5.5 МСФЗ 9, i 

- первiсно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розмiру доходу, визнаного 

згiдно з принципами  МСФЗ 15. 

д) умовної компенсацiї, визнаного набувачем при об'єднаннi бiзнесу, до якого застосовується 

МСФЗ 3. Така умовна компенсацiя надалi оцiнюється за справедливою  вартiстю з визнанням 

змiн у прибутку або збитку. Можливiсть призначення фiнансового  зобов'язання  як  такого, 

що оцiнюється за справедливою вартiстю  через  прибуток або збиток 

Товариство має право пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове 

зобов'язання як таке,  що оцiнюється за справедливою  вартiстю через  прибуток  або  збиток,  

якщо це дозволено пунктом  4.3.5  МСФЗ 9 або якщо  таке рiшення  забезпечує  надання 

бiльш доречної iнформацiї через  одну з таких причин: 

а) воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi  (яку подекуди 

називають "неузгодженiстю облiку"), що в iншому випадку виникла 6 при оцiнцi  активiв або 

зобов'язань, або  при  визнаннi  прибуткiв  i   збиткiв за ними  на рiзних основах; або 

6) група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в 

управлiння, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно  з 

документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування, 

причому iнформацiя  про групу для внутрiшнього користування подається на цiй основi 

провiдному управлiнському персоналу суб'єкта господарювання (згiдно з визначенням, 

наведеним  у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї  щодо  пов'язаних сторiн . 

 

Перекласифiкацiя 

 

Товариство  здiйснює перекласифiкацiю всiх охоплених вiдповiдними змiнами фiнансових 

активiв тодi й лише тодi, коли вiн змiнює свою бiзнес-модель управлiння фiнансовими  

активами. 

Товариство  не проводить перекласифiкацiю жодних фiнансових зобов'язань. 

 

Первiсна оцiнка 

 

Товариство пiд час первiсного визнання оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за 

його справедливою вартiстю плюс або мiнус  (у випадку фiнансового активу або фiнансового 

зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати 

на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового   



активу або фiнансового зобов'язання. 

Якщо Товариство застосовує облiк за датою розрахунку для активу, який надалi оцiнюється  за 

амортизованою  собiвартiстю,  то актив первiсно визнається за його справедливою вартiстю на 

дату операцiї. 

При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною 

операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебiторська 

заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15 (або якщо 

суб'єкт господарювання застосовує  практичний  прийом згiдно з пунктом 63 МСФЗ 15). 

Пiсля  первiсного  визнання  Товариство  оцiнює фiнансовий актив: 

а) за амортизованою собiвартiстю; 

6) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або в) за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. 

Товариство застосовує до фiнансових активiв, якi оцiнюються  за амортизованою собiвартiстю 

та до фiнансових активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

вимоги  щодо зменшення  корисностi. 

Товариство безпосередньо зменшує валову балансову вартiсть фiнансового активу, якщо 

Товариство  немає об?рунтованих очiкувань щодо вiдновлення фiнансового активу в цiлому або 

його частини. Списання являє собою подiю припинення  визнання. 

 

Перекласифiкацiя фiнансових активiв 

Якщо, Товариство проводить ерекласифiкацiю фiнансових активiв, вiн застосовує 

перекласифiкацiю перспективно, починаючи з дати перекласифiкацiї. Товариство не переглядає 

визнанi ранiше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки вiд зменшення  корисностi),  

або проценти. 

Якщо Товариство здiйснює перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiй тих, що 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, до категорiї тих, що оцiнюються  за  

справедливою вартiстю  через  прибуток або збиток, то  його справедлива вартiсть оцiнюється 

станом на дату перекласифiкацiї. Будь-який прибуток або збиток, що виник iз рiзницi мiж 

попередньою амортизованою собiвартiстю  фiнансового активу та його справедливою вартiстю,  

визнається  в прибутку або збитку. 

Якщо Товариство здiйснює перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, до категорiї тих, що 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, то його справедлива вартiсть станом на дату 

перекласифiкацiї стає його новою валовою балансовою  вартiстю. 

Якщо  Товариство здiйснює  перкласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, до категорiї тих, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через  iнший  сукупний дохiд, то  його справедлива вартiсть оцiнюється станом на 

дату перекласифiкацiї. Будь-який прибуток або збиток, що виник iз рiзницi мiж попередньою 

амортизованою собiвартiстю фiнансового активу та його справедливою вартiстю,  визнається  

в iншому сукупному доходi. Ефективна ставка вiдсотка та оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв 

у результатi перекласифiкацiй коригуванню не пiдлягають. 

Якщо Товариство здiйснює  перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, в категорiю тих, що 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, то фiнансовий актив перекласифiковується за  

своєю справедливою вартiстю станом на дату перекласифiкацiї. Однак, кумулятивний  

прибуток  або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, виключається з  

власного капiталу та вiдповiдно коригується справедлива вартiсть фiнансового активу станом на 

дату перекласифiкацiї. Внаслiдок цього фiнансовий актив оцiнюється станом на дату 

перекласифiкацiї так, нiби вiн завжди оцiнювався за амортизованою собiвартiстю. Таке 

коригування впливає на iнший сукупний дохiд, але не позначається на прибутку або збитку, а  

тому не є коригуванням перекласифiкацiї. Ефективна ставка  вiдсотка та оцiнка очiкуваних 



кредитних  збиткiв у результатi  перекласифiкацiй коригуванню не пiдлягають. 

Якщо Товариство  здiйснює перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через  прибуток або збиток, у категорiю тих, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, то фiнансовий актив i   

надалi оцiнюється за своєю справедливою вартiстю. 

Якщо Товариство  здiйснює перекласифiкацiю фiнансового активу з категорiї тих, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через  iнший сукупний дохiд, у категорiю тих, що 

оцiнюються  за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, то фiнансовий актив i надалi 

оцiнюється за своєю справедливою вартiстю. Кумулятивний прибуток або збиток, що був 

ранiше визнаний в iншому сукупному доходi,  перекласифiковується з власного капiталу в 

прибуток або збиток як коригування перекласифткацiї станом на дату перекласифiкацiї. 

Зобов'язання, призначенi як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток. 

Товариство вiдображає прибуток або збиток за  фiнансовим зобов'язанням, призначеним як 

таке, що оцiнюється за справедливою  вартiстю  через  прибуток  або  збиток, у такому 

порядку: 

а) сума змiни справедливої вартостi фiнансового зобов'язання, обумовлена змiнами в 

кредитному ризику за таким зобов'язанням,  вiдображається  в iншому сукупному  доходi, а 

б)залишок суми змiни справедливої  вартостi  зобов'язання вiдображається  в прибутку  або 

збитку, якщо пiдхiд до впливу змiн  у кредитному ризику за зобов'язанням, описаний у 

пiдпунктi "а", не призводить до виникнення або збiльшення неузгодженостi облiку в  прибутку  

або збитку (а  в   такому  разi  застосовується  пункт  5.7.8  МСФЗ  9). Якщо  дотримання 

даних вимог може призвести до виникнення або збiльшення неузгодженостi  облiку  в 

прибутку або  збитку, то Товариство вiдображає всi прибутки або збитки за таким 

зобов'язанням (у тому числi, впливу змiн у кредитному ризику за таким зобов'язанням) у 

прибутку або збитку 

 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший  сукупний дохiд 

Прибуток або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюється  за  справедливою  вартiстю через  

iнший сукупний, визнається в iншому сукупному доходi,  окрiм  прибутку чи збитку  вiд 

зменшення корисностi та прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць доти, доки не вiдбудеться  

припинення визнання або перекласифiкацiя  фiнансового активу.  У разi  припинення  

визнання  фiнансового активу кумулятивний  прибуток  або  збиток,  що був  ранiше  

визнаний  в iншому  сукупному доходi, перекласифiковується з власного капiталу в прибуток 

або збиток як  коригування перекласифiкацiї. У разi перекласифiкацiiї фiнансового активу з 

категорiї активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, суб'єкт 

господарювання облiковує кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в 

iншому сукупному  доходi. Проценти, нарахованi за методом ефективного вiдсотка, визнаються 

в прибутку або збитку. 

Якщо фiнансовий актив оцiнюється  за справедливою вартiстю через iнший сукупний  дохiд, то 

суми, що визнаються  в прибутку або  збитку,  є  такими самими, що й суми, якi було б 

визнано в прибутку або збитку, якби фiнансовий актив оцiнювався за амортизованою 

собiвартiстю. 

 

Справедлива вартiсть 

Справедлива  вартiсть - це цiна, яка  була б отримана вiд продажу активу або сплачена  за 

зобов'язанням при звичайнiй операцiй мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим 

свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це ринок,  на 

якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце  iз  достатньою  частотою та в 

достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити  iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй 

основi. 



Товариство застосовує методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є 

достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних 

вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. Мета 

застосування методу оцiнки вартостi - визначити цiну, за якаю вiдбулася б звичайна операцiя  

продажу активу чи передачi  зобов'язання  мiж   учасниками  ринку на дату оцiнки поточних  

ринкових  умов. Товариство застосовує наступнi методи оцiнки  вартостi :ринковий пiдхiд, 

витратний пiдхiд та дохiдний пiдхiд. Якщо для оцiнки справедливої вартостi застосовують  

кiлька методiв оцiнки, то результати оцiнюють, враховуючи прийнятнiсть дiапазону значень, на 

якi вказують такi результати. Оцiнка справедливої вартостi  - це точка в дiапазонi, яка найкраще 

представляє справедливу вартiсть за даних обставин. Товариство вiдбирає вхiднi данi, якi 

вiдповiдають характеристикам активу чи зобов'язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в 

операцiї  з активом чи зобов'язанням.  Товариство  використовує  вхiднi данi з бiржових  

ринкiв. 

Оцiнки справедливої вартостi  аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

наступним чином: 

Рiвень 1 - це  оцiнки за цiнами котирування  (без застосування коригувань) на активних ринках 

для iдентичних активiв та зобов'язань; 

Рiвень 2 - це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за 

активами та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто,  визначенi  

на основi  цiн), та 

Рiвень  З - це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних  (тобто,  оцiнка 

вимагає значного застосування параметрiв, за якими  вiдсутнi спостереження). 

 

У 2018 роцi виручка по договорам з покупцями, визначається  згiдно з МСБО № 15 "Виручка по 

договорам з покупцями". Всi договори з покупцями Товариство укладає в письмовiй формi. 

Перед укладанням договорiв з покупцями Товариство здiйснює процедуру погодження кожного 

договору з залученням юридичної служби, бухгалтерiї, вiддiлу безпеки, вiддiлу економiки i 

фiнансiв, директора з виробництва, Головного iнженера. Начальники вiддiлiв аналiзують умови 

договорiв, комерцiйну складову, в т.ч. оцiнка ризикiв, розподiл у часi або величину майбутнiх 

грошових потокiв, умови оплати робiт, права та зобов'язання кожної сторони, момент 

приймання-передачi виконаних робiт Пiсля завершення процедури погодження договiр з 

покупцем, сума якого перевищує 200 000 (двiстi тисяч) грн., передається на розгляд та 

затвердження Наглядовiй радi. У випадку вiдсутностi зауважень з боку Наглядової ради, договiр 

з покупцем передається на затвердження та пiдпис Головi правлiння.  

Товариство у своїй дiяльностi використовує покрокову процедуру роботи з договорами 

компанiй для облiку виручки: 

" Iдентифiкацiя контракту (договору) з покупцем, включаючи модифiкацiю; 

" Iдентифiкацiя всiх обов'язкiв до виконання за договором; 

" Визначення цiни угоди; 

" Розподiл цiни угоди на конкретнi обов'язки; 

" Визнання доходу в мiру виконання обов'язкiв до виконання 

 

Крок 1: 

Iдентифiкацiя контракту (договору) з покупцем, включаючи модифiкацiю. 

Договiр з покупцем є виключно при дотриманнi всiх критерiїв, перерахованих нижче: 

1. сторони за договором затвердили договiр; 

2. органiзацiя може iдентифiкувати права кожної сторони по вiдношенню до виконаних робiт, 

що будуть переданi; 

3. iдентифiкованi умови оплати виконаних робiт; 

4. договiр має комерцiйну сутнiсть (тобто ризики, розподiл у часi або величина майбутнiх 

грошових потокiв органiзацiї); 



5. отримання вiдшкодування (оплати) є ймовiрним. 

 

Крок 2: 

Iдентифiкацiя всiх обов'язкiв до виконання за договором. 

Товариство iдентифiкує всi свої договори на виконання робiт та об'єднує, як одне зобов'язання 

до виконання, що може розподiлятися по етапам згiдно виконання однорiдних (однотипних) 

робiт, що є погодженим мiж сторонами.   

 

Крок 3: 

Визначення цiни угоди. 

Органiзацiя аналiзує умови договору i свою звичайну дiлову практику при визначеннi цiни 

операцiї. Товариство не включає  в цiну угоди величину змiнного вiдшкодування, наприклад, 

знижки, повернення, штрафи, премiї. Вiдшкодування (оплата) за договором з покупцем включає 

в себе фiксовану суму.   

 

Крок 4: 

Розподiл цiни угоди на конкретнi обов'язки. 

Метою розподiлу цiни операцiї є розподiл органiзацiєю цiни операцiї на кожне зобов'язання до 

виконання в сумi, що вiдображає величину вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує 

отримати в обмiн на передачу обiцяних товарiв або послуг покупцевi.  

 

 

Крок 5: 

Визнання доходу в мiру виконання обов'язкiв до виконання. 

Товариство визнає виручку в момент виконання передбаченого договором зобов'язання, що 

реалiзується через передачу покупцю контролю над виконаними роботами у формi пiдписання 

акту приймання-передачi виконаних робiт, оскiльки вiдповiдно критерiїв  МСБО № 15 не 

передає контроль на протязi часу виконання робiт покупцю,  покупець не використовує вигоди 

протягом виконання робiт Товариством, не має альтернативи використання робiт покупцем 

 

Розкриття iншої iнформацiї 

УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Судовi позови 

Протягом 2018 року Товариство було стороною з судових справ: 

По справi за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче 

пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" до Публiчного акцiонерного товариства "Український 

iнститут по проектуванню об'єктiв газової промисловостi "Укргазпроект"   про стягнення 1 450 

000,00 грн. 

По справi за позовом  ТОВ "Прайм Проджект" до ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" про стягнення 

93 232 грн. 

По справi за позовом  ТОВ "Геотранзит" до ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" про стягнення 188 

431 грн. 

По справi за позовом Центрального управлiння Пенсiйного фонду України в м. Києвi 

По справi про поновлення на роботi та стягнення середнього заробiтку за час вимушеного 

прогулу 

 

 Система управлiння ризиками 

Робота з управлiння ризиками побудована так, щоб здiйснювати безперервний монiторинг та 

контроль, своєчасне виявлення та послiдовне управлiння ризиками, що пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства, забезпечувати безперешкодний канал iнформацiї та комунiкацiї щодо виявлених, 

наявних чи потенцiйних ризикiв. Елементи системи управлiння ризиками включають посадовi 



iнструкцiї, нормативнi акти, норми корпоративної культури, методики та процедури Товариства. 

Основнi ризики, якi можуть спричинити iстотний негативний вплив на виробничi показники, 

грошовi потоки i фiнансовий стан: 

1) Галузевий ризик 

Ризики, пов'язанi з залежнiстю вiд єдиного замовника та об'ємiв постачання природного газу 

ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" виконує вузько направленi види робiт для дочiрньої компанiй 

НАК "Нафтогаз України" - АТ "Укртрансгаз" та її Фiлiй, що керують пiдземними сховищами 

газу (ПСГ) загальним обсягом понад 32 млрд м?, якi є частиною газотранспортної системи 

України i призначенi для забезпечення безперебiйної поставки газу в європейськi країни за 

рахунок накопичення запасу в лiтнi мiсяцi з подальшим використанням в зимовий перiод. В 

залежностi вiд об'єму постачання газу АТ "Укртрансгаз" та її Фiлiй розроблять планi щодо 

проектування та/або реконструкцiю газотранспортної системи України. У випадку полiтичної 

нестабiльностi, ризику безперебiйностi та надiйностi роботи ГТС, погiршення фiнансового стану 

замовника, об'єм робiт, що планується до замовлення, може бути зменшений та як наслiдок 

Товариство ризику втратити потенцiйнi контракти. 

ЗАХОДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

 Диверсифiкацiя замовникiв 

За напрямком контрактної диверсифiкацiї замовникiв Товариство в 2018 роцi збiльшила 

кiлькiсть своїх контрагентiв, вийшовши на європейський ринок , окрiм цього працює для 

приватних компанiй, зокрема ПАТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ". 

Диверсифiкацiя виконуваних робiт 

Товариство намагається розширити перелiк виконуваних робiт, зокрема розробка ТЕО котелень 

та реконструкцiя котелень, теплових мереж, розробка проектних документацiй для 

нафтоперекачувальних станцiй та iн. 

2) Цiновий ризик 

Товариство бере участь у вiдкритих тендерах, де основним критерiєм вiдбору замовником є 

цiна, тобто цiна, що є найнижчою серед запропонованих усiма учасниками торгiв. Зменшення 

вартостi виконуваних робiт  призводить до погiршення фiнансових показникiв Товариства.   

ЗАХОДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Оптимiзацiя витрат  

Товариство постiйно вживає заходiв зi зменшення операцiйних, загальновиробничих та 

адмiнiстративних витрат, для забезпечення належного рiвня прибутковостi та лiквiдностi при 

зменшеннi тендерної цiни.   

Правовi ризики 

3) Ризики, пов'язанi з державним регулюванням нафтогазової галузi та сертифiкацiї робiт, 

збiльшення вартостi експертиз 

Кабмiном покладено спецiальнi обов'язки (ПСО) на державнi компанiї НАК "Нафтогаз України", 

ПАТ"Укргазвидобування" та приватних постачальникiв газу, крiм цього можуть прийматися 

нормативно-правовi акти, що регулюють тарифнi ставки працiвникiв, якi закладаються у 

кошториси державними пiдприємствами i якi не є конкурентоспроможними для виконання 

робiт. 

 ЗАХОДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Даний ризик є найвразливiшим для Товариства, оскiльки не може вплинути на його. 

4) Ризики податкового регулювання 

Для податкового середовища в Українi властивi складнiсть податкового адмiнiстрування, 

суперечливi тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних 

актiв, якi, окрiм iншого, можуть збiльшити фiнансовий тиск на платникiв податкiв. У ходi 

звичайної господарської дiяльностi Товариство здiйснює операцiї, тлумачення яких можуть бути 

рiзними у Товариства та податкових органiв. Непослiдовнiсть у застосуваннi, тлумаченнi та 

впровадженнi податкового законодавства може призвести до судових розглядiв, якi, зрештою, 

можуть стати причиною нарахування додаткових податкiв, штрафiв i пенi, а цi суми можуть 



бути суттєвими. 

ЗАХОДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Дотримання вимог законодавства 

Товариство виконує вимоги податкового законодавства, здiйснює постiйний монiторинг змiн i 

доповнень, внесених до законiв та iнших нормативно-правових актiв, оцiнює i прогнозує ступiнь 

можливого впливу таких змiн на її дiяльнiсть. Товариство орiєнтована на спiвпрацю з 

державними органами з метою забезпечення дотримання вимог законодавства в сферi 

валютного та податкового законодавства. Щодо операцiй, тлумачення яких може бути 

неоднозначним, робляться запити до вiдповiдних державних органiв. 

5) Валютнi ризики 

Товариство здiйснює свою операцiйну дiяльнiсть для iноземних компанiй, а тому коливання 

курсу української гривнi до iноземних валют є ризиком в недоотриманнi грошових коштiв. 

Компанiя має позику в iноземнiй валютi. 

ЗАХОДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

 

Короткострокове управлiння валютними ризиками 

Компанiя аналiзує ситуацiю на валютному ринку України та залежно вiд його кон'юнктури 

здiйснює вибiр валюти, в якiй зберiгаються залишки коштiв (з урахуванням законодавчих актiв 

НБУ з цього питання). 

6) Ризики лiквiдностi 

Незадовiльна платiжна дисциплiна з боку замовникiв та прострочена дебiторська заборгованiсть 

призводять до зниження лiквiдностi Товариства.   

ЗАХОДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Впровадження заходiв щодо зменшення дебiторської заборгованостi 

Товариство вживає всiх можливих заходiв щодо шляхом переговорiв та досудового 

врегулювання спорiв. 

7) Ризики, пов'язанi з судовими процесами 

Товариство бере участь у багатьох судових процесах у якостi вiдповiдача, якi можуть суттєво 

вплинути на фiнансово-господарську дiяльнiсть.  

ЗАХОДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

В межах розпочатих судових процесiв, особливо тих, рiшення щодо яких матимуть суттєвий 

вплив на показники фiнансової дiяльностi, Товариство залучає квалiфiкованих юридичних 

радникiв. Також здiйснюється постiйний монiторинг рiшень, що ухвалюються вищими судами, 

та оцiнюються результати судових процесiв на рiвнi Верховного суду з подальшим 

використанням для захисту iнтересiв групи. 

Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони 

Кiнцевим бенефiцiарним власником ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" є фiзична особа Пола 

Каливiту, громадянство Республiка Кiпр, що здiйснює прямий вплив на Товариство через 

компанiю GLUMARO TRADING LTD, яка володiє згiдно iнформацiйної довiдки вiд 22.02.2019 

року №172423 Нацiонального депозитарiю України, 1 702 702 акцiй, що становить 76,594781% у 

статутному капiталi ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ". Протягом 2018 року мiж ПАТ "IВП 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" та компанiєю GLUMARO TRADING LTD не здiйснювалися будь-якi прямi 

або опосередкованi операцiї.  

Провiдний управлiнський персонал - тi особи, якi безпосередньо або опосередковано мають 

повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та контроль дiяльностi суб'єкта 

господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий чи iнший) цього суб'єкта 

господарювання. 

До провiдного управлiнського персоналу вiдносяться Голова правлiння, члени Правлiння, 

Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради, якi працюють в Товариствi вiдповiдно до 

займаної посади. 

За 2018 рiк Товариство виплатило управлiнському персоналу 1 295 244 грн. 40 коп., в т.ч.: 



а) короткостроковi виплати працiвникам - 1 295 244 грн. 40 коп.; 

б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - 0 грн. 00 коп.; 

в) iншi довгостроковi виплати працiвникам - 0 грн. 00 коп.; 

г) виплати при звiльненнi - 0 грн. 00 коп.; 

?) платiж на основi акцiй - 0 грн. 00 коп.. 

Зв'язана сторона - фiзична особа або суб'єкт господарювання, зв'язанi з суб'єктом 

господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть (у цьому стандартi вiн зветься "суб'єкт 

господарювання, що звiтує"). 

а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує, якщо така особа: 

i) контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним; 

ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; 

iii) є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або 

материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує. 

б) суб'єкт господарювання є зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо 

виконується будь-яка з таких умов: 

i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це 

означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство 

пiд спiльним контролем є зв'язанi одне з одним); 

ii) один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством 

iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства 

члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); 

iii) обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; 

iv) один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а 

iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта 

господарювання; 

v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв 

або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є 

зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам 

є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв'язаними iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує; 

vi) суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної 

в пунктi а); 

vii) особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського 

пiдприємства суб'єкта господарювання). 

Операцiя зi зв'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'єктом 

господарювання, що звiтує, та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна. 

На протязi 2018 року Товариство не здiйснювала операцiй з продажу та закупiвлi товарiв, робiт i 

послуг мiж зв'язаними сторонами, що виходять за рамки звичайної дiяльностi. 

 

 

ПОДIЇ ПIСЛЯ БАЛАНСУ 

    Пiсля звiтної дати (31 грудня 2018 року) не вiдбулося жодних подiй, якi справили б iстотний 

вплив на показники фiнансової звiтностi Товариства та вимагають розкриття iнформацiї в 

примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. 

 

 

Голова Правлiння                               ______________                 Стоян В.А.  

 

Головний бухгалтер                       ___________                  Гончаренко В.I. 



 



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

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Iмона-Аудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23500277 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0791 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0751, дата: 25.01.2018 

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) 

04 - відмова від висловлення думки 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 23-1/01, дата: 23.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 23.01.2019, дата 

закінчення: 23.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 20.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

20 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 "IНЖИНIРИНГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "ВНIПIТРАНСГАЗ"  

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 

 

Користувачам фiнансової звiтностi  

Публiчного акцiонерного товариства 

"Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ"  

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

                Роздiл "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi" 

 

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства 

"Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" (надалi - Товариство), яка 

включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 року, Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв(за прямим методом), Звiт 

про власний капiтал за рiк що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче 

пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" затверджена до випуску 16.04.2018 року. 



На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi "Основа для думки 

iз застереженням" нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства 

"Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2018 року, його фiнансовi 

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

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

Основа для думки iз застереженням 

На думку аудитора, до висловлення аудиторської думки iз застереженням призвiв вплив 

коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство проводило тестування 

дебiторської заборгованостi на предмет знецiнення. Слiд зазначити, що сума дебiторської 

заборгованостi Товариства станом на 31.12.2018 року складає 24 492 тис. грн., що становить 

45,12% вiд усiх оборотних активiв Товариства. 

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для 

фiнансової звiтностi Товариства.  

На думку аудитора, до висловлення аудиторської думки iз застереженням призвiв вплив 

коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство здiйснювало аналiз 

незавершеного виробництва, що облiковуються станом на 31.12.2018 року  на балансi в сумi 

27 673 тис. грн., на вiдповiднiсть критерiям визнання його активом. На думку аудитора вплив 

змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi 

Товариства. Сума незавершеного виробництва складає 50,99% вiд всiх оборотних активiв 

Товариства. 

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним проте не всеохоплюючим для 

фiнансової звiтностi Товариства.  

Також Аудитор зазначає, що в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi Публiчного 

акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ"  

станом на 31.12.2018 року iнформацiя в окремих роздiлах  (iнформацiя про зв'язанi сторони, 

застосована модель очiкуваних кредитних ризикiв за фiнансовими активами, операцiї з 

пов'язаними сторонами, врахування дiї й прийняття нових стандартiв та iнтерпретацiй, перелiк 

опублiкованих МСФЗ, змiн до них та iнтерпретацiй, ефективна дата яких не настала станом на 

звiтну дату та застосування/не застосування достроково Товариством у фiнансовiй звiтностi за 

рiк, що закiнчився 31.12.2018 року, опублiкованих МСФЗ, змiн до них та iнтерпретацiй) 

розкрита не в повному обсязi, що не в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам МСФЗ. 

Однак наявнi зауваження не мають всеохоплюючого характеру для фiнансової звiтностi 

Товариства. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та вiдповiдно до "Мiжнародних  стандартiв  контролю  

якостi, аудиту,  огляду,  iншого надання впевненостi  та  супутнiх  послуг", видання 2016 - 

2017 рокiв, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 

Аудиторської палати України № 361 вiд 08.06.2018 року, для  застосування до завдань, 

виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть 

аудитора  за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.   

Ми є незалежними по вiдношенню до Публiчного акцiонерного товариства 

"Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" згiдно з Кодексом етики 

професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс 

РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової 

звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу 

РМСЕБ. 



Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для  нашої думки iз застереженням. 

 

 Ключовi питання аудиту 

 Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були 

найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 

питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та 

враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в 

нашому Звiтi, вiдсутнi. 

 Iнша iнформацiя 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя є 

iнформацiєю, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку за 2018 рiк, у Поясненнях  управлiнського персоналу, у Положеннях Товариства. 

Iнша iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та Звiту 

аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту Товариства станом на 31.12.2018 

року, складеного вiдповiдно до статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зi змiнами i доповненнями) та Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 року зi змiнами вiд 

04.12.2018 року № 854. До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 

висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi 

накладаються   пунктами 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". 

 У 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 або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  

Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, 

якi потрiбно було б включити до звiту.  

Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур 

внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi. 

Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 

720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження 

Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з 

аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, 

що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 

 

Перевiрка iнформацiї та надання впевненостi щодо звiту керiвництва  

Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом 

вiдповiдно до вимог: 

" пунктiв 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок"; 

" "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 року № 

2826 (iз змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 

5-9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до цього Положення. 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку 



систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, 

щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Товариства. 

Вiдповiдно до законодавства України (ст.7 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльнiсть") посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту i 

достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього 

завдання, Аудитор висловлює думку щодо вiдповiдностi: 

" опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

" перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента ;  

" iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) 

на загальних зборах емiтента;  

" порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. 

На нашу думку Товариством було в повному обсязi розкрита ця iнформацiя з дотриманням 

вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 

23.02.2006 р., та вiдповiдає "Принципам корпоративного управлiння" затвердженим рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.07.2014 року № 955. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi та на виконання вимог статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006 року, нами була 

перевiрена наступна iнформацiя, що наведена в роздiлi "Звiт про корпоративне управлiння", 

Звiту Керiвництва за 2018 рiк Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче 

пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ": 

" iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння; 

" iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння; 

" iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв; 

" iнформацiя про наглядову раду та колегiальний виконавчий орган Товариства 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх 

суттєвих аспектах та розкрита в повному обсязi, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 

статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та пiдпунктiв 5-9 пункту 4 

роздiлу VII додатка 38 до "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

 

Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi 

Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi 

нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. 

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з 

достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi 

могли би бути  результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як 

тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями,  за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал  Товариства  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 Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, за 

необхiдностi, питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуючи принцип 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати  Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть  вiдповiдальнiсть за нагляд за 

процесом складання фiнансової звiтностi Товариства. 

. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Метою нашого аудиту є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у 

цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 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 iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупностi з iншими викривленнями, 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 

дотримуємось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.  

Крiм того, ми: 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури щодо таких 

ризикiв, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

забезпечення пiдстав для висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi 

помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi упущення, 

неправильне трактування або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

o отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка має значення для аудиту, з 

метою  розробки аудиторських процедур, якi є прийнятними за даних обставин, але не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства; 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i пов'язаних з ними  розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

o доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом  

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок про те, чи iснує суттєва невизначенiсть 

щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму 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 Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв 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 застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв                            

Основнi вiдомостi про Публiчне акцiонерне товариство "Iнжинiрингово-виробниче 

пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ"   наведенi в Таблицi 1.  

Таблиця 1 

№ п/п Показник Значення 

1 Повне найменування Товариства Публiчне акцiонерне товариство 

"Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ"    

2 Органiзацiйно-правова форма Товариства Публiчне акцiонерне товариство 

3 Код за ЄДРПОУ  00158652 

4 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, 

дата проведення державної реєстрацiї Дата проведення державної реєстрацiї 06.07.1995 

року; 

Дата на номер запису в ЄДР про включення до Єдиного державного реєстру 03.06.2005 року 1 

070 120 0000 009305 

5 Мiсцезнаходження Україна, 01023, м. Київ, вул. Еспланадна, будинок 20 

6 Види дiяльностi за КВЕД-2010 71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та 

геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах; 

71.11 - дiяльнiсть у сферi архiтектури; 

71.20 - технiчнi випробування та дослiдження; 

72.11 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi бiотехнологiй; 

72.19 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природних i технiчних наук; 

72.20 - дослiдження й експериментальнi розробки у сферi суспiльних i гуманiтарних наук; 

74.20 - дiяльнiсть у сферi фотографiї; 

74.90 - iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у. 

7 Керiвник Стоян Володимир Анатолiйович 

 

АТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ"  створено вiдповiдно до Закону України "Про приватизацiю 

майна державних пiдприємств" та рiшенням Загальних зборiв засновникiв вiд 30.06.1995 р. 

Згiдно рiшенню загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2010 вiд 29.07.2010 р.) та згiдно 

Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI Вiдкрите 

акцiонерне товариство  "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ"  було реорганiзоване в Публiчне 

акцiонерне товариство "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ". Затверджена нова редакцiя статуту. Змiни у  

статут були Печерською районною держадмiнiстрацiєю м. Києва 18.08.2010 року, номер 

запису 10701050011009305. 

Вiдокремленi  пiдроздiли 

Рiшенням наглядової ради ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ"  (Протокол № 16 вiд 25.10.2010 р.) 

було прийняте рiшення про створення фiлiї Товариства  на  територiї Росiйської Федерацiї 

(м. Москва) та затверджено Положення про Фiлiю.  

Фiлiя зареєстрована Державною реєстрацiйною палатою при Мiнiстерствi юстицiї Росiйської 

федерацiї 07.12.2010 р. за № 22605. 

Фiлiя не має вiдокремленого балансу, облiк операцiй по фiлiї ведеться у складi облiку по 

Пiдприємству.  

Фiлiя здiйснювала дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг 

технiчного консультування на територiї Росiйської Федерацiї.  

Фiлiя не здiйснювала господарську дiяльнiсть протягом 2018 року, оскiльки Товариство не 

мало вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України, крiм цього Фiлiя не має продовження 

акредитацiї в Росiйськiй Федерацiї, вiдкритi банкiвськi рахунки вiдсутнi. 

Аудитори зазначають, що назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма 

господарювання  та види дiяльностi вiдповiдають Статуту Товариства. 



 

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть 

протягом найближчих 12 мiсяцiв 

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА 

570 "Безперервнiсть дiяльностi" (переглянутий) як таке, що Товариство  продовжуватиме 

свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або 

припиняти її. Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення 

безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планує вживання заходiв для 

покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.  

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав сумнiватись в 

здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. 

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства ми не 

знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.  

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Українi 

iснує невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної 

полiтики, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї. Ми не маємо змоги 

передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати 

дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. 

 

Щодо вiдповiдностi прийнятої управлiнським персоналом Товариства облiкової полiтики 

вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та МСФЗ. 

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).  

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства, 

здiйснюються згiдно Наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику 

товариства". 

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначає основнi засади ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi з дотриманням основних принципiв 

та забезпеченням методiв оцiнки та реєстрацiї господарських операцiй, якi передбаченi 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 

16.07.1999р. зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, 

(надалi МСФЗ).  

 Облiкова полiтика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi 

Товариство використовує при веденi облiку  та складання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

Облiкова полiтика встановлює принципи визнання та оцiнки об'єктiв облiку, визначення та 

деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства.  

 

Розкриття iнформацiї у фiнансовiй  звiтностi. 

Розкриття iнформацiї стосовно активiв 

Нематерiальнi активи 

У результатi проведеної перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2018 року на 

балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 8 359 тис. грн. 

Знос нематерiальних активiв станом на 31.12.2018 року складав 8 354 тис. грн., що вiдповiдає 

даним первинних документiв та облiкових регiстрiв. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, 

виходячи iз строку їх корисного використання. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, 

у якому нематерiальний актив став придатним для використання. 

За звiтний перiод метод нарахування амортизацiї не змiнювався. 

Iнформацiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної 



фiнансової звiтностi. 

 

Основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи, вiдстроченi податковi активи 

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2018 року на балансi 

облiковуються основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 16 

556 тис. грн. 

Сума нарахованого зносу основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 

станом на 31.12.2018 року склала 16 353 тис. грн. 

Згiдно наданих на розгляд аудиторiв документiв нарахування амортизацiї малоцiнних 

необоротних матерiальних активiв групи "Iншi необоротнi матерiальнi активи" проводиться 

прямолiнiйним методом за строками використання, встановленими постiйно дiючою 

iнвентаризацiйною комiсiєю, що вiдповiдає вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам 

Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 "Основнi засоби", який виданий Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2005 

року (зi змiнами та доповненнями) (далi - МСБО 16). 

Iнформацiя щодо основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв розкрита 

Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi активи Товариства станом на 31.12.2018 року складають суму 26 тис. 

грн.  

Фiнансовi iнвестицiї 

 За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв 

аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.12.2018 року на балансi 

Товариства не облiковуються поточнi та довгостроковi фiнансовi iнвестицiї. 

Облiк запасiв 

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2018 року на балансi 

облiковуються виробничi запаси в сумi 21 тис. грн., незавершене виробництво в сумi 27 673 

тис. грн., що вiдповiдає даним первинних документiв та облiкових регiстрiв. 

Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за собiвартiстю. собiвартiсть 

запасiв визначається згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 2 "Запаси", 

який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) (зi змiнами 

та доповненнями) (далi - МСБО 2). 

На думку аудитора, до висловлення аудиторської думки iз застереженням призвiв вплив 

коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство здiйснювало аналiз 

незавершеного виробництва, що облiковуються станом на 31.12.2018 року  на балансi в сумi 

27 673 тис. грн., на вiдповiднiсть критерiям визнання його активом. На думку аудитора вплив 

змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для фiнансової звiтностi 

Товариства. Сума незавершеного виробництва складає 42,19% вiд всiх оборотних активiв 

Товариства. 

Iнформацiя щодо запасiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не 

в повному обсязi. 

Дебiторська заборгованiсть, iншi оборотнi активи  

Довгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2018 року вiдсутня. 

Вартiсть поточної дебiторської заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги станом 

на 31.12.2018 року  становить 925 тис. грн., що вiдповiдає даним  реєстрiв аналiтичного та 

синтетичного облiку.  

Сума дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 року 

становить 1 тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами станом на 31.12.2018 року 

складає 448 тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть Товариства з нарахованих доходiв станом на 31.12.2018 року 

вiдсутня.  



Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2018 року складає 23 119 

тис. грн.  

На думку аудитора, до висловлення аудиторської думки iз застереженням призвiв вплив 

коригувань, що могли б бути потрiбними, якщо б Товариство проводило тестування 

дебiторської заборгованостi на предмет знецiнення. Слiд зазначити, що сума дебiторської 

заборгованостi Товариства станом на 31.12.2018 року складає 24 492 тис. грн., що становить 

45,12% вiд усiх оборотних активiв Товариства. 

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не всеохоплюючим для 

фiнансової звiтностi Товариства.  

Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до рiчної 

фiнансової звiтностi не в повному обсязi. 

Станом на 31.12.2018 року iншi оборотнi активи Товариства складають 124 тис. грн. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2018  року на рахунках 

Товариства склав  1 959 тис. грн., що вiдповiдає банкiвським випискам та даним, 

вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства.    

Розкриття iнформацiї щодо зобов'язань 

Забезпечення наступних витрат i платежiв та цiльове фiнансування 

При проведеннi перевiрки було встановлено, що станом на 31 грудня 2018 року поточнi 

забезпечення виплат персоналу становлять 693 тис. грн. 

 Iнших забезпечень наступних витрат i платежiв, а також цiльового фiнансування, на балансi 

Товариства станом на 31 грудня 2018 року не облiковуються, що в цiлому вiдповiдає 

первинним документам та даним  реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. 

 

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства 

Аудиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому 

вiдповiдають вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", який 

виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується 

з 01 липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями). 

Iншi довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства станом на 31.12.2018 року не 

облiковуються. 

Довгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на 31.12.2018 року не 

облiковуються. 

Короткостроковi кредити банкiв не облiковуються на балансi Товариства станом на 31.12.2018 

року, що вiдповiдає даним  первинних документiв та даним реєстрiв аналiтичного та 

синтетичного облiку. 

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями станом на 31.12.2018 року 

вiдсутня. 

Станом на 31.12.2018 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуються  поточнi 

зобов'язання, а саме: 

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 3 896  тис. грн.; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в сумi 6 556  тис. грн..; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом в сумi 2 930 тис. грн.; 

- поточнi зобов'язання зi страхування в сумi 138 тис. грн.; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 4 916 тис. грн.; 

- поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками в сумi 814 тис. грн.; 

- iншi поточнi зобов'язання в сумi 50 094 тис. грн., що вiдповiдає даним  первинних 

документiв та даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. 

Доцiльно провести аналiз кредиторської заборгованостi на предмет її класифiкацiї на поточну 



та довгострокову, а також на ознаки простроченої заборгованостi. 

 

Розкриття iнформацiї щодо фiнансових результатiв  

Доходи 

Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється на пiдставi 

наступних первинних документiв: актiв виконаних робiт (послуг), виписок банку, 

розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону №  

996. 

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах - 

ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства 

за 2018 рiк вiдповiдають первинним документам.  

На думку аудиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в усiх суттєвих аспектах 

ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 15 "Дохiд вiд 

договорiв з клiєнтами". 

Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу вiд реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства за 2018 рiк склала 9 027 тис. грн. 

Iншi операцiйнi доходи Товариства за 2018 рiк складають 5 354 тис. грн. (доходи вiд реалiзацiї 

iнших оборотних активiв, доходи вiд операцiйної курсової рiзницi, iншi доходи вiд 

операцiйної дiяльностi). 

Iншi фiнансовi доходи Товариства за 2018 рiк складають 25 тис. грн. (нарахованi вiдсотки). 

Витрати 

На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм МСБО. 

Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюється на пiдставi наступних первинних 

документiв: актiв виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових 

документiв.   

За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в 

журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам,  в основному 

вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi Товариства за 2018  рiк. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Товариства за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2018 року, склала 3 897 тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2018 рiк склали 4 609 тис. грн., витрати на збут склали 

38 тис. грн., iншi операцiйнi витрати складають 4 855 тис. грн. (витрати на купiвлю-продаж 

iноземної валюти, витрати вiд операцiйної курсової рiзницi, визнанi штрафи, пенi, неустойки, 

iншi витрати операцiйної дiяльностi). 

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 2018 

рiк, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi 1 007 тис. грн. 

Аудитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк в 

усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат 

Товариства. 

 

Iнформацiя до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом). 

Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надає користувачам фiнансових звiтiв змогу 

оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти, а також 

оцiнити потреби суб'єкта господарювання у використаннi цих грошових потокiв. 

Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2018 року на рахунках у банках складає 968 тис. 

грн. 

 

Iнформацiя до Звiту про власний капiтал (змiни у власному капiталi) 

За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає суму (9 

211) тис. грн. 

Вiн складається iз статутного капiталу в розмiрi 22 тис. грн., резервного капiталу в розмiрi 6 



тис. грн., суми непокритого збитку  в розмiрi 9 239 тис. грн. 

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi 

Товариства станом на 31.12.2018 року достовiрно. 

 Розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2018 

року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного 

стандарту бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi", який виданий Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2009 

року (зi змiнами та доповненнями). 

 

Роздiл "Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги" 

Власний капiтал 

За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає суму (9 

211) тис. грн. 

Вiн складається iз статутного капiталу в розмiрi 22 тис. грн., резервного капiталу в розмiрi 6 

тис. грн., суми непокритого збитку  в розмiрi 9 239 тис. грн. 

Капiталу у дооцiнках, додаткового капiталу, пайового капiталу, неоплаченого капiталу, 

вилученого капiталу станом на 31 грудня 2018 року Товариство не має. 

На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi 

Товариства станом на 31.12.2018 року достовiрно. 

 Розкриття iнформацiї про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2018 

року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного 

стандарту бухгалтерського облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi", який виданий Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовується з 01 сiчня 2009 

року (зi змiнами та доповненнями). 

Статутний капiтал 

Для облiку статутного капiталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського облiку 40 

"Зареєстрований  (пайовий)  капiтал".  

У Товариства станом на 31 грудня 2018 року,  зареєстрований статутний капiтал становить 22 

230,00 гривень, подiлений на 2 223 000   штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 

0,01 грн. за 1 акцiю. 

Реєстр акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче 

пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ"  станом на 31.12.2018 року наведений в Таблицi 2. 

Таблиця 2 

Акцiонери Мiсцезнаходження (мiсце проживання) Загальна кiлькiсть ЦП, штук

 Частка у статутному капiталi 

% 

HE 205921 ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД (GLUMARO TRADING LTD) (Кiпр) Арх. Макарiу III, 

161, буд. АКАПНIТI БIЛДIНГ, 5 поверх, оф.5А, Лiмасол, 3027 1702702 76,594781 

32855720 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансгазiнвест" (Україна)

 Кудрявський узвiз, буд.1,  

м. Київ, 04050 1 0,000044 

33499232-233821 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий 

недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий") (Україна) Госпiтальна, 

буд.12Д,  

м. Київ, 01901 173429 7,801574 

35981755 ТОВ "Українська iнвестицiйно-будiвельна компанiя "Укрспортбудiнвест" (Україна)

 вул. Велика Василькiвська, буд.23 Б, оф.513, 

 м. Київ, 01004 3 0,000134 

Фiзичнi особи 643 чол. 346 865 346865 15,603462 

                                        Всього:  2 223 000 100 



 

Неоплачений капiтал Товариства станом на 31.12.2018 року вiдсутнiй. 

На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в усiх суттєвих аспектах 

вiдповiдає вимогам чинного законодавства.  

Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим 

документам. 

Щодо вартостi чистих активiв  

 Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року становить суму (9 211) тис. 

грн., що вiдповiдає пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.  

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2018 року менша вiд  розмiру статутного 

капiталу Товариства, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 

 

Виконання значних правочинiв 

Аудиторами проведено аудит щодо вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть яких 

становить вiд 10 та бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi, згiдно загального результату якого в звiтному перiодi вчинення значного 

правочину проводилось вiдповiдно до Закону України "Про  акцiонернi товариства" та у 

вiдповiдностi з установчими документами товариства.  

 

                         Стан корпоративного управлiння 

           З метою висловлення аудиторської думки щодо стану корпоративного управлiння 

ми ознайомились й проаналiзували органiзацiйно-розпорядчу документацiю та установчi 

документи Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство 

"ВНIПIТРАНСГАЗ".  

На думку аудиторiв, корпоративне управлiння здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та згiдно з встановленими товариством внутрiшнiми 

правилами, положеннями й установчими документами. 

Вищим органом Товариства рiшень про зменшення розмiру статутного капiталу, про 

припинення, банкрутство  у перiодi що перевiрявся, не приймалось.  

Наявностi   суттєвих  невiдповiдностей  мiж  фiнансовою звiтнiстю,  що  пiдлягала аудиту,  

та   iншою   iнформацiєю,   що розкривається  емiтентом  цiнних  паперiв  та подається 

до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю 

(МСА 720  "Вiдповiдальнiсть  аудитора щодо   iншої   iнформацiї  в  документах,  що  

мiстять  перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть"),  не виявлено. 

Ризикiв  суттєвого викривлення  фiнансової  звiтностi  внаслiдок  шахрайства (МСА 240 

"Вiдповiдальнiсть аудитора,  що стосується шахрайства,  при аудитi фiнансової звiтностi") 

аудитором не виявлено.  

 

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий  стан. 

Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства по 

заявi управлiнського персоналу не виявлено. 

Iнформацiя про пов'язаних осiб  

Вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" та МСА 550 

"Пов'язанi сторони" ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання 

списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними. 

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприємства, що знаходяться пiд 

контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприємства або фiзичнi особи, що прямо або 

опосередковано здiйснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його дiяльнiсть, 

а також близькi члени родини такої фiзичної особи. 

Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться 



Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу вiдповiдної 

пов'язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.  

Операцiй з пов'язаними сторонами, що виходять за межi нормальної дiяльностi, не 

встановлено. 

В процесi перевiрки фiнансової звiтностi Товариства, в iнформацiї щодо перелiку пов'язаних 

осiб  та операцiй з такими особами  невiдповiдностей  не встановлено.  

 

Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть 

визнання яких на балансi є достатньо високою, пiд час перевiрки не виявлено. 

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв та/або зобов'язань дуже 

низька. 

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 

дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство 

"ВНIПIТРАНСГАЗ" у майбутньому, наступна: 

Протягом 2018 року Товариство було стороною з судових справ: 

По справi за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче 

пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" до Публiчного акцiонерного товариства "Український 

iнститут по проектуванню об'єктiв газової промисловостi "Укргазпроект"   про стягнення 1 

450 000,00 грн. 

По справi за позовом  ТОВ "Прайм Проджект" до ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" про 

стягнення 93 232 грн. 

По справi за позовом  ТОВ "Геотранзит" до ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ" про стягнення 188 

431 грн. 

По справi за позовом Центрального управлiння Пенсiйного фонду України в м. Києвi. 

По справi про поновлення на роботi та стягнення середнього заробiтку за час вимушеного 

прогулу. 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства  

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв суттєвого 

викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", нами були 

виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час 

iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 

240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 

Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв Товариства, якi 

на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї 

ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi аналiтичнi 

процедури, в тому числi  по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та 

iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, 

структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, 

облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди 

фiнансових результатiв. 

 Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що 

фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. 

 

Аналiз фiнансового стану Публiчного акцiонерного товариства "Iнжинiрингово-виробниче 

пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" 

Аналiз фiнансового стану Товариства  проведено на пiдставi даних Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2017 року та станом на 31 грудня 2018 року, Звiту про 

фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2017 рiк та за 2018 рiк. 



На пiдставi даних фiнансової звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi окремi 

фiнансовi показники, якi наведенi  в Таблицi 3.  

Таблиця 3 

Показник Формула розрахунку Значення  показника 

  31.12.2017 31.12.2018 

Коефiцiєнт лiквiдностi Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 0,01380

 0,02825 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Ф1 р1165 / Ф1 р1695 0,01373 0,02797 

Коефiцiєнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660) 0,76846 0,78262 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi  Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + 

р1695-р1665-р1660) 0,76846 0,78262 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi(платоспроможностi, автономiї) Ф1 р1495 / Ф1 р1300

 -0,16944 -0,15143 

Коефiцiєнт спiввiдношення залученого i власного капiталу (коефiцiєнт фiнансового ризику; 

фiнансування) Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495 -6,90194 -7,60363 

Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) Ф1 (р1195-р1170) - Ф1 (р1695-р1665-р1660)

 -16236 -15074 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) + р. 1300 (гр.. 4))/2 -0,00400

 0,01663 

Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + 

р1695-р1665-р1660) -0,14572 -0,13283 

    

Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами Ф1 (р.1495-р1095) / р1195

 -0,30876 -0,29053 

На думку аудиторiв, фiнансовий стан Товариства є задовiльним. Однак, внаслiдок отримання 

вiд проведення господарської дiяльностi за результатами минулих рокiв збиткiв, вартiсть 

чистих активiв Товариства менша вiд розмiру статутного капiталу Товариства. 

 

Не змiнюючи нашої думки стосовно достовiрностi в усiх суттєвих аспектах фiнансових звiтiв 

Товариства за 2018 рiк, вважаємо за необхiдне зазначити про iншу особливу iнформацiя про 

Товариство, розкриття якої передбачено статтею 41 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV. 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ", якi були проведенi 23 квiтня 

2018 року було прийнято рiшення (Протокол № 1) про попереднє надання згоди на вчинення 

значного правочину, який може вчинятися Товариством протягом не бiльше одного року з 

дати прийняття цього рiшення до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за 

наступними характеристиками: 

" виконання проектних та вишукувальних робiт та iнших робiт, вiднесених до основних 

видiв дiяльностi Товариства; 

" укладання договорiв купiвлi - продажу майна, мiни, оренди (найму), суборенди майна, 

iпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фiнансової допомоги; 

" укладання договорiв застави, договорiв на отримання банкiвських гарантiй, договорiв 

про спiльну дiяльнiсть; 

" укладання в разi необхiдностi договорiв про внесення змiн та доповнень та договорiв 

про розiрвання зазначених вище договорiв граничною сукупною вартiстю 200 000 000,00 грн. 

по кожному типу договору з перелiку зазначених договорiв. 

  Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 60 

306 000,00 грн. 

Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за 

даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк становить 331,64%. 



 

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi були проведенi 23 квiтня 2018 року 

прийнято рiшення достроково припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства 

Фельдмана Альберта Олександровича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.).  

У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як члена Наглядової ради, припинено 

повноваження як Голови Наглядової ради Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради 

Товариства (Голови Наглядової ради) з 28.04.2017 р. Акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення достроково 

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Адвени Iгоря Миколайовича. 

Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 

(Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2017 р. 

Акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення достроково 

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Бичкова Олександра Борисовича. 

Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 

(Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2017 р. 

Акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення достроково 

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Куликова Кирило Борисовича. 

Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 

(Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2017 р. 

Акцiями Товариства не володiє 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення достроково 

припинити повноваження члена Наглядової ради Товариства Вiтошкiна Євгена Юрiйовича. 

Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 

(Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2017 р. 

Акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Наглядової ради, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Фельдман 

Альберт Олександрович. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 

(один) рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 

Товариства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Фельдман А.О. 

перебуває на посадi Голови наглядової ради ПАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ". 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Наглядової ради, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Адвену Iгоря 

Миколайовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не 



володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Адвена I.М. перебуває на посадi 

Заступник голови правлiння з економiки та фiнансiв ПАТ "Укргазпроект". 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Наглядової ради, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Бичков 

Олександр Борисович. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 

(один) рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 

Товариства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Бичков О.Б. перебуває 

на посадi Виконавчого директора "Завод Днiпропресс", Директора з розвитку бiзнесу ТОВ 

"Iнтерпайп-Україна". 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Наглядової ради, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Швеца 

Бориса Вiкторовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 

(один) рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 

Товариства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Швец Борис 

Вiкторович перебуває на посадi Радник голови наглядової ради ПАТ "IВП "Внiпiтрансгаз". 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Наглядової ради, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Попович 

Олександр Володимирович. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 

(один) рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 

Товариства не володiє. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Попович О.В. 

перебуває на посадi Помiчник народного депутата на громадських засадах, Директор ТОВ 

"НДI "Масма". 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення достроково 

припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Козленко Андрiя Iгоровича. 

Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. 

(Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.).  У зв'язку з припиненням повноважень посадової особи, як 

члена Ревiзiйної комiсiї, припинено повноваження як Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (Голови Ревiзiйної 

комiсiї) з 22.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення достроково 

припинити повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Трофiменко Володимира 

Васильовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї 

Товариства з 22.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення достроково 

припинити повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Кочмарука Михайла 

Вiкторовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї 

Товариства з 22.04.2015 р. Акцiями Товариства не володiє. 

 



Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Ревiзiйної комiсiї, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Козленко 

Андрiя Iгоровича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 (один) рiк. 

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: Козленко Андрiй Iгорович перебуває на посадi БО "Благодiйний 

фонд "Iзраїльсько - український iнститут стратегiчних дослiджень iменi Голди Меїр", голова 

правлiння; радник голови наглядової ради ПАТ "УКРГАЗПРОЕКТ". 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Ревiзiйної комiсiї, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Єфремову 

Катерину Анатолiївну. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 

(один) рiк. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Згоди на 

розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв:  Єфремова К.А. перебуває на посадi Фахiвець 1 категорiї вiддiлу 

кадрiв ПАТ IВП "Внiпiтрансгаз". 

 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 23.04.2018 р. прийнято рiшення обрати членом 

Ревiзiйної комiсiї, представника акцiонера Компанiї ГЛУМАРО ТРЕЙДIНГ ЛТД, Кочмарука 

Михайла Вiкторовича. Пiдстава такого рiшення - рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства вiд 23.04.2018 р. (Протокол №1 вiд 23.04.2018 р.). Термiн, на який обрано: на 1 

(один) рiк. Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Перелiк 

попереднiх посад за останнi п'ять рокiв:  Кочмарук М.В. перебуває на посадi ТОВ "Брати 

Попко та Партнери, старший юрист, адвокат. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  та умови договору на проведення аудиту 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 4. 

Таблиця 4 

№ п/п Показник Значення 

1 

1 Повне найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона-Аудит", 23500277 

2 

 

 

 

 

2 Номер та дата Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого АПУ  

 

Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi 

 

 

 

 

 



 

 Свiдоцтво № 0791, виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 

року № 98, продовжено рiшенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року, 

 

Свiдоцтво №0751, затверджене Рiшенням АПУ вiд 25.01.2018 року №354/3 про те, що суб'єкт 

аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi аудиторських 

послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики та законодавчих i 

нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть 

 

 

 

3 Прiзвище, iм'я, по батьковi директора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, 

виданого АПУ Величко Ольга Володимирiвна 

сертифiкат аудитора серiя А № 0005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 

109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 

23.04.2022 року 

3 

 

4 Прiзвище, iм'я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, 

номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Голуб Жанна Григорiвна 

сертифiкат аудитора серiя А № 006000, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 

157 вiд 26.12.2005 року, продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 316/2 вiд 

29.10.2015 року до 26.12.2020 року 

5 Мiсцезнаходження (юридична адреса) 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

6 Адреса здiйснення дiяльностi 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95 

7 Телефон/ факс 044 565-77-22,  565-99-99 

 

Згiдно з Договором № 23-1/01 вiд 23 сiчня 2019 року на проведення аудиту Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Iмона - Аудит" (надалi - Аудитор),  що дiє 

на пiдставi свiдоцтва про внесення до реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0791, 

виданого рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 року № 98, продовжено 

рiшенням Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року, свiдоцтво АПУ про 

вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку №00751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 

року №354/3), провело незалежну аудиторську перевiрку первинних та установчих 

документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства 

"Iнжинiрингово-виробниче пiдприємство "ВНIПIТРАНСГАЗ" у складi: Балансу (Звiту про 

фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 

сукупний дохiд) за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за 2018 рiк, Звiту про власний 

капiтал за 2018 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi за 2018 рiк на предмет повноти, 

достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству i  встановленим нормативам. 

 

Перiод проведення перевiрки: з 23 сiчня 2019 року по 23 квiтня 2019  року. 

 

Аудитор          Голуб Ж.Г. 

(сертифiкат аудитора серiя А № 006000, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 

157 вiд 26.12.2005 року, продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 316/2 вiд 

29.10.2015 року до 26.12.2020 року) 

 

Генеральний директор                                                                                 

Величко О. В. 

(сертифiкат аудитора серiя А № 0005182, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 



109 вiд 23.04.2002 року, продовжений рiшенням №356/2 вiд 29.03.2018 року чинний до 

23.04.2022 року) 

 

Дата складання Звiту незалежного аудитора    23 квiтня 2019 року 

 

 

 


