
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова правлiння       Бобрiвець Володимир Леонiдович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
27.07.2015 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2015 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

21155959 

4. Місцезнаходження 

46008, м. Тернопiль, вул. Митрополита Шептицького,20  

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0352) 251483 250492 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

27.07.2015 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

http://www.tmgaz.te.ua/emitent в мережі 

Інтернет 

27.07.2015 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

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

3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом 
 

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
 

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

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

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

 



19. Примітки: 

1. Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не надаються, тому що товариство 

участi у створеннi юридичних осiб не приймало. 2. Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не 

надається, тому що товариство не назначало корпоративного секретаря. 3. Iнформацiя про 

облiгацiї емiтента не надається, тому що товариство не випускало облiгацiй. 4. Iнформацiя про 

iншi цiннi папери випущенi емiтентом не надається, тому що товариство не випускало iншi цiннi 

папери. 5. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не надається, тому що таких не було. 6. Iнформацiя 

про конвертацiю цiнних паперiв не надається, тому що конвертацiї цiнних паперiв не було. 7. 

Iнформацiя прот замiну управителя не надається, тому що управителя в Товариствi немає. 8. 

Iнформацiя про керуючого iпотекою не недається, тому що Товариство iпотеки не оформляло. 9. 

Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається, тому що 

Товариство iпотеки не оформляло. 10. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних 

сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не надається, тому що Товариство не 

має iпотечного боргу. 11. Iнформацiя про iпотечне покриття не надається, тому що Товариство не 

оформляло iпотеки. 12. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство надає фiнансову звiтнiсть емiтента, яка 

складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 13. Звiт про стан об"єкта 

нерухомостi не надається, тому що товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання 

зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації 16.12.1994 

4. Територія (область) Тернопільська  

5. Статутний капітал (грн) 69972.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, 

що належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного 

капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

25.004300 

8. Середня кількість працівників (осіб) 261 

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за 

КВЕД 

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через 

мiсцевi (локальнi) трубопроводи , 43.22 Монтаж 

водопровiдних мереж, систем опалення та 

кондицiонування, 35.23 Торгiвля газом через мiсцевi 

(локальнi) трубопроводи 

10. Органи управління підприємства 
загальнi збори акцiонерiв, правлiння товариства, 

наглядова рада, ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у національній валюті 

ПАТ КБ 

«Приватбанк»  

2) МФО банку 338783 

3) поточний рахунок 26000060502039 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 
д/в 

5) МФО банку д/в 

6) поточний рахунок д/в 
 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть, 

пов'язана iз створенням об'єктiв 

архiтектури 

АВ 489684 25.11.2009 
Мiнiстерство регiонального 

розвитку та будiвництва України 
Необмежена 

Опис ПАТ "Тернопiльмiськгаз" планує продовжувати лiцензiю 

Розподiл природного, нафтового 

газу та газу (метану) вугiльних 
АЕ295545 27.03.2015 

Нацiональна комiсiя 

регулювання електроенергетики 
26.03.2020 



родовищ України (НКРЕ) 

Опис Товариство планує продовжити лiцензiю 

Постачання природного газу, газу 

(метану) вугiльних родовищ за 

регульованим тарифом 

АЕ299028 01.07.2015 

Нацiональна комiсiя 

регулювання електроенергетики 

України (НКРЕ) 

30.06.2020 

Опис Товариство планує продовжити лiцензiю 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Бобрiвець Володимир Леонiдович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 238641 17.12.1997 Тернопiльським МУ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1952 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 22 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник управлiння по 

експлуатацiї газового господарства 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Даткун Володимир Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 600019 23.10.1999 Тернопiльським РВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1958 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", головний iнженер 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Мельничук Стефанiя Петрiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 900035 11.09.2002 Тернопiльським РВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 



4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", економiст 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член правлiння, головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Губиш Сергiй Iванович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 931096 02.11.2002 Тернопiльським РВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 
СП "Сiнтер", головний бухгалтер 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада Член правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Шамрай Анатолiй Федорович  

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 600108 26.10.1999 Тернопiльським РВ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл.  

4. Рік народження 1953 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж роботи (років) 25 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада голова наглядової ради 



2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Бобрiвець Вiталiй Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 250946 16.01.1998 Тернопiльським МУ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Яроцький Степан Петрович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 903259 12.07.2002 Тернопiльським МВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж роботи (років) 17 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi аварiйно-

диспетчерської служби 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Мусял Любомира Мирославiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Мс 534251 24.03.1999 Тернопiльським МВ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж роботи (років) 8 



7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової 

служби. 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Пищ Iгор Ярославович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 126559 13.11.1996 Тернопiльським МУ УМВСУ в 

Тернопiльськiй обл. 

4. Рік народження 1965 

5. Освіта середня спецiальна 

6. Стаж роботи (років) 8 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник служби пiдземних 

газопроводiв 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член Наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Куниця Дарина Леонiдiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МЕ 987372 25.03.2010 Оболонським РУГУ МВС України у 

м.Київ 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 
ПАТ НАК «Нафтогаз України», головний фахiвець.  

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада голова Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Федорiйчук Ярослав Петрович 



3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - - 

4. Рік народження 0 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

ПАТ НАК «Нафтогаз України», начальник вiддiлу контролю 

за дiяльнiстю пiдприємств з постачання та транспортування 

природного газу Управлiння контролю за дiяльнiстю дочiрнiх 

пiдприємств Департаменту внутрiшнього аудиту. 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Голоюха Галина Богданiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 286449 27.02.1998 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл.  

4. Рік народження 1972 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 3 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав 

заступник головного бухгалтера ВАТ "Тернопiльмiськгаз", 

Тернопiльський облагропостач бухгалтер 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

1. Посада член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Дзюба Богдан Iванович 

3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МС 570185 01.07.1999 Тернопiльським МВ УМВС в 

м.Тернополi 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування підприємства та завод ВПД 



попередня посада, яку займав 

8. Опис 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає 

Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо 

конкретної посадової особи не вiдбувалось.  

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 

Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк 

"ПРИВАТБАНК" в особi фiлiї "Захiдне головне регiональне 

управлiння" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Філія (інший відокремлений підрозділ)  

3. Kод за ЄДРПОУ 20784660 

4. Місцезнаходження 
Україна, 79019, Львiвська, -, м. Львiв, вул. Липинського 13а, кiм. 

305 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 263148 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0322) 97-74-72 97-74-72 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Надає наступнi депозитарнi послуги: 

1.Депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав 

на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах 

депонентiв, а саме: 

- Вiдкриття рахунку у цiнних паперах  

- Зберiгання цiнних паперiв, випущених у бездокументарнiй 

формi. 

2.Обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних 

паперах депонентiв, а саме: 

- зарахування; 

- переказ; 

- списання; 

- поставка цiнних паперiв проти оплати;  

- блокування цiнних паперiв пiд забезпечення кредиту тощо; 

3.Обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках 

у цiнних паперах депонентiв 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження м. Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8 

5. Номер ліцензії або іншого 2092 



документа на цей вид 

діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
01.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044 279-10-78 377-70-16 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального депозитарiю 

9. Опис 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

України" надає послуги Центрального депозитарiя згiдно 

Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Галичина-аудитсервiс" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 22599983 

4. Місцезнаходження Україна, 46024, Тернопiльська, м. Тернопiль, Замкова, 5/37 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

0804 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
19.07.1995 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0352) 253936 253936  

8. Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 
Товариство надає послуги щодо проведення обов'язкового аудиту 

рiчної фiнансової звiтностi товариства. 



VIII. 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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.11.2010 25/19/1/10 

Тернопiльське 

територiальне 

управлiння 

ДКЦПФР 

UA 4000097513 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
2.0 34986 69972.00 100 

Опис 

Торгiвля акцiями емiтента на бiржi чи на органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринку не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/ делiстингу 

цiнних паперiв емiтента на фондовiй бiржi у звiтному перiодi не було. Додаткове розмiщення простих iменних акцiй товариство у звiтному 

перiодi не проводило. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання 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 

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 1067 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 165688 X X 

Усього зобов'язань X 166755 X X 

Опис: 

Iншi зобов"язання включають в себе: зобов"язання з оплати працi 610 тис.грн., зi 

страхування 274 тис.грн., за товари, роботи, послуги 143659 тис.грн., iншi поточнi 

зобов"язання 19615 тис.грн., цiльове фiнансування 1530 тис.грн 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції. 

№ з/п 
Основні види 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.**) 

у грошовій 

формі (тис.грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої продукції 

у натуральній формі 

(фізична од. вим.) 

у грошовій 

формі (тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
постачання 

природного газу 
52,536 млн.куб.м. 1242 6.7 52,536 млн.куб.м. 1242 6.7 

2 
транспортування 

природного газу 
83,639 млн.куб.м. 16500 88.9 83,639 млн.куб.м. 16500 88.9 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

1 2 3 

1 вартiсть природного газу 68.8 

2 податок на додану вартiсть 16.7 

3 операцiйнi витрати  13.2 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

Територія  за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
261  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
46008, м. Тернопiль, вул. Митрополита 

Шептицького,20  
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 30.06.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0 

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 7693 7723 2982 

Основні засоби: 1010 14903 14519 12893 

первісна вартість 1011 35011 35615 28671 

знос 1012 20108 21096 15778 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 22596 22242 15875 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1241 1578 0 

Виробничі запаси 1101 1241 1578 1006 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 59404 85256 73334 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 3723 2092 16 

у тому числі з податку на прибуток 1136 3364 1495 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 27709 24071 17938 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5376 1968 2868 

Готівка 1166 89 148 43 

Рахунки в банках 1167 5287 1820 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 97453 114965 95162 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 120049 137207 111037 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 70 70 70 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 18525 18525 14470 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 2 2 2 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -28386 -48145 -55981 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -9789 -29548 -41439 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 1530 1530 1289 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1530 1530 1289 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 107912 143659 137834 

за розрахунками з бюджетом 1620 953 1067 1016 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 366 274 333 

за розрахунками з оплати праці 1630 689 610 684 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 18388 19615 11320 

Усього за розділом IІІ 1695 128308 165225 151187 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 120049 137207 111037 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 1 пiврiччя 

2015 рiк. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається 

розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 

07.02.2013 №73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2 квартал 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 189905 96067 

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 ( 204533 ) ( 95248 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

4188 

 збиток 2095 ( 14628 ) ( 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 190 39 

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 

Адміністративні витрати 2130 ( 2546 ) ( 2234 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2775 ) ( 664 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 19759 ) ( 2040 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 48 ) 

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 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 19759 ) ( 2088 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 19759 ) ( 2088 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

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 -19759 -2088 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 196980 88375 

Витрати на оплату праці 2505 5405 4879 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1939 1758 

Амортизація 2515 988 949 



Інші операційні витрати 2520 4530 2185 

Разом 2550 209842 98146 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 34986 34986 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34986 34986 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -564.76876 -59.68102 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -564.76876 -59.68102 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 1 пiврiччя 

2015 рiк. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається 

розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 

07.02.2013 №73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2 квартал 2015 р. 

 

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 

 

215857 

 

134014 

Повернення податків і зборів 3005 0 500 

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 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 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 143 303 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 206049 ) 

 

( 122312 ) 

Праці 3105 ( 4278 ) ( 3812 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2203 ) ( 1953 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6095 ) ( 4840 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 783 ) ( 489 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3408 1411 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 3420 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 5680 

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 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -2260 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3408 -849 

Залишок коштів на початок року 3405 5376 1370 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1968 521 

 

Примітки 

Товариством для звiтування про грошовi потоки вiд 

операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з 

яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових 

надходжень грошових коштiв. Прямий метод надає 

iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки 

майбутнiх грошових потокiв i якi не можна отримати iз 

застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим 

методом, iнформацiя про основнi класи валових 

надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових 

отримана з облiкових регiстрiв пiдприємства. 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 1 пiврiччя 

2015 рiк. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається 

розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 

07.02.2013 №73 немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 07 | 01 

Підприємство 

Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї 

"Тернопiльмiськгаз" 

за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 2 квартал 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження 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 X 0 X 

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 

негрошових 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 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 

дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 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 

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 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 



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 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 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 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не 

заповнено тому, що Товариство надає Звiт про рух 

грошових коштiв за прямим методом. 

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 07 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 

газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 
за ЄДРПОУ 21155959 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 2 квартал 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 70 0 1825 2 -28386 0 0 -9789 

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 70 0 18525 2 -28386 0 0 -9789 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -19759 0 0 -19759 

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 

(дивіденди) 

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 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

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 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

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 0 466 0 0 0 0 466 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 -19759 0 0 -19759 

Залишок на 

кінець року 
4300 70 0 18525 2 -48145 0 0 -29548 

 

Примітки 

Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ 

«ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 1 пiврiччя 2015 рiк. Iншої суттєвої iнформацiї, що 

вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 

немає.  

Керівник Бобрiвець Володимир Леонiдович 

Головний бухгалтер Губиш Сергiй Iванович 



 

ПРИМІТКИ 

 

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «Тернопільміськгаз» 

за 1 півріччя 2015 рік 

 

 «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО» 

 

                  Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» 

(надалі – ПАТ «Тернопільміськгаз» або «Товариство») було створене відповідно до Указу Президента 

України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року №210/93 та   Наказу Державного 

Комітету України по нафті і газу від 27.07.1994 року № 279 шляхом перетворення державного 

підприємства по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» у відкрите акціонерне товариство 

по газопостачанню та газифікації «Тернопільміськгаз» .  На виконання вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства» змінено назву Відкрите акціонерне товариство на Публічне акціонерне 

товариство по газопостачанню та газифікації  «Тернопільміськгаз» (№1646 120 0000 003323  

від06.12.1994 року) . 

                   

Акції Товариства вільно обертаються на відкритому ринку цінних паперів. 

             

 Товариство безпосередньо здійснює такі основні види діяльності: 

 - транспортування природного газу розподільчими газопроводами; 

 - постачання природного газу; 

-  будівництво, проектні роботи, господарське управління будівництвом, діяльність у сфері 

архітектури; 

 - посередницькі послуги, торгівля і послуги; 

 - інше 

               Виробничі потужності Товариства сконцентровані в Україні. 

 ПАТ «Тернопільміськгаз» є товариством, яке знаходиться у приватній власності. 

 Юридична адреса Товариства: 46008, м. Тернопіль,  вул. Митрополита  Шептицького, 20. 

 

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2012 року 

вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi". Керуючись МСФЗ (IFRS) 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що 

закiнчується 31 грудня 2013 року. Iз цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься 

вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi дiють на дату складання звiтностi. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть за 6 мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2015 року була 

пiдготовлена у вiдповiдностi iз МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". 

Концептуальною основою промiжної фiнансової звiтностi за 6 мiсяцiв, що закiнчився 30 

червня 2015 року, є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи 

розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським 

персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, 

якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого 

повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31 грудня 2015 року, а також 

обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей 

фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ у редакцiї, затвердженiй 

Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi  (Рада по МСФЗ) та розмiщенiй на 

офiцiйному сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть не мiстить  всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю у 

рiчнiй фiнансовiй звiтностi, i повинна розглядатися у сукупностi iз рiчною фiнансовою 

звiтнiстю станом на 31 грудня 2014 року. 

Дана попередня фiнансова звiтнiсть за 6 мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2015 року,  

складена у вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1,  промiжний звiт про фiнансовий стан на 30 

червня 2015 року, промiжний звiт про сукупнi доходи за 6 мiсяцiв, що закiнчився 30 червня 



2015 року, промiжний звiт про рух грошових коштiв за 6 мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 

2015 року, проміжний звіт про власний капітал. 

Товариство на момент пiдготовки промiжної фiнансової звiтностi не має пiдтверджень 

того, що не вступлять в дiю новi стандарти МСФЗ або МСФЗ iз доповненнями станом на 31 

грудня 2015 року. Данi  промiжної фiнансової звiтностi за 6 мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 

2015 року можуть потребувати перегляду, якщо Радою з МСФЗ будуть прийнятi стандарти, 

що вплинуть на представленi перiоди звiтностi. 

Принципи облiку, прийнятi при зiставленнi промiжної фiнансової звiтностi, 

вiдповiдають принципам, що були застосованi при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть 

Товариства. 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу первинної вартостi, за 

виключенням деяких фiнансових iнструментiв, якi вiдображаються в облiку вiдповiдно до 

вартостi переоцiнки або справедливiй вартостi . Первинна (або iсторична) вартiсть звичайно 

визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, сплаченої в обмiн на активи. 

Дана фiнансова звiтнiсть не є консолiдованою та представлена в українських гривнях, всi суми 

округленi до цiлих тисяч, якщо не вказано iнше. 

 

 

 

 

 

Основнi положення облiкової полiтики. 

 

Функцiональна валюта та валюта подання: 

Функцiональною валютою та валютою подання цiєї фiнансової звiтностi Товариства є 

українська гривня. Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти 

Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.  

 

Операцiї в iноземних валютах : 

Операцiї у валюті, яка вiдрiзняються вiд української гривнi, первiсно вiдображаються за 

курсами обмiну валют, якi дiяли на дати вiдповiдних операцiй. Монетарнi активи та 

зобов'язання, деномiнованi у такій валюті, перераховуються за курсами обмiну валют, якi 

переважали на звiтну дату. Усi реалiзованi та нереалiзованi прибутки та збитки, якi виникають 

в результатi курсових рiзниць, визнаються у складi прибутку або збитку за рiк. 

 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити: 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi 

кошти в банках та касi i короткостроковi депозити iз початковим термiном погашення 3 мiсяцi 

або менше. 

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти або їх еквiваленти включають 

грошовi кошти та короткостроковi депозити, вiдповiдно до визначення вище. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї : 

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї 

отриманої або яка має бути отримана та становлять суми дебiторської заборгованостi за 

надану електроенергiю, за вирахуванням податкiв, пов'язаних iз реалiзацiєю (податку на 

додану вартiсть). 

Доходи вiд реалiзацiї електроенергiї визнаються, коли суму доходiв можна визначити 

достовiрно i коли iснує ймовiрнiсть, що Товариство отримає економiчнi вигоди, пов'язанi з 

цiєю операцiєю, а також коли можна достовiрно визначити витрати понесенi або якi будуть 

понесенi у зв'язку з цiєю операцiєю. Доходи визначаються на основi застосування 

затверджених тарифiв на реалiзацiю електроенергiї, прийнятих НКРЕ України. Методики 

встановлення тарифiв звичайно базуються на граничному виробництвi та затвердженiй маржi 

прибутку. Процес встановлення тарифiв також може зазнавати впливу соцiальних та 



полiтичних чинникiв. 

Доходи вiд реалiзацiї послуг визначаються за ступенем завершеностi операцiї. Ступiнь 

завершеностi операцiї з надання послуг проводиться шляхом вивчення виконаної роботи, що 

пiдтверджується вiдповiдними документами (акти виконаних робiт тощо). 

 

Витрати за позиками: 

Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до використання за призначенням 

або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до 

тих пiр, поки активи не будуть, в основному, готовi до використання за призначенням або 

продажу. Iнвестицiйнi доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi 

очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за 

позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї. 

Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку  того перiоду, в якому 

вони були понесенi. 

 

Фiнансовi доходи: 

Фiнансовi доходи включають вiдсотковi доходи за iнвестованими коштами. Фiнансовi доходи 

визнаються у тому перiодi, в якому вони нараховуються, з урахуванням фактичної дохiдностi 

вiдповiдного активу. 

 

Основнi засоби: 

Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням будь-якого 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Iсторична вартiсть об'єкта 

основних засобiв включає:  

- цiну його придбання, включаючи iмпортнi мита та податки на придбання, якi не пiдлягають 

вiдшкодуванню, пiсля вирахування торгових та iнших знижок; - будь-якi витрати, якi 

безпосередньо стосуються доставки об'єкта основних засобiв до мiсцезнаходження та 

приведення його у стан, який забезпечує його функцiонування вiдповiдно до намiрiв 

керiвництва Товариства;  

- початкову оцiнку витрат на демонтаж та видалення об'єкта основних засобiв та вiдновлення 

природних ресурсiв на дiлянцi, яку вiн займає, зобов'язання стосовно яких Товариство бере на 

себе або у момент придбання даного об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом 

певного перiоду часу в цiлях, не пов'язаних  з виробництвом запасiв протягом цього перiоду. 

  

Первiсна вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi 

витрати на оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних витрат. 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз будiвництвом основних 

засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених 

при будiвництвi. Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного 

будiвництва, аналогiчно iншим основним засобам, починається з моменту готовностi цих 

активiв до використання, тобто коли вони перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб 

їх можна було використовувати за призначенням, визначеним керiвництвом. 

У випадках, коли об'єкт основних засобiв складається з основних компонентiв, якi мають рiзнi 

строки корисного використання, вони облiковуються як окремi об'єкти основних засобiв. 

При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу 

Товариство зупиняє визнання компоненту, що замiнюється, та визнає новi компоненти iз 

вiдповiдним термiнами корисного використання та амортизацiєю. Всi iншi витрати на ремонт 

та технiчне обслуговування визнаються в звiтi про сукупний дохiд    

    

Товариство має право постiйного використання землi, на якiй вона розташована, i сплачує 

податок на землю, ставка якого встановлюється щорiчно державою на основi загальної площi 

та цiльового використання у вiдповiдностi до зони, до якої вона вiднесена. Земля знаходиться 

у державнiй власностi i, вiдповiдно, не включається до звiту про фiнансовий стан Товариства. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для систематичного розподiлу вартостi 

вiдповiдного  активу протягом строку корисного використання i розраховується Товариством 



iз використанням прямолiнiйного методу. Строки корисного використання груп основних 

засобiв представленi таким чином: 

Будiвлi та споруди 15-100 рокiв 

Передавальне обладнання 20-25 рокiв 

Iншi активи 5-10 рокiв 

Активи, утримуванi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваних 

строкiв їхнього корисного використання на тiй самiй основi, що й власнi активи або, якщо 

такий строк коротший, протягом строку вiдповiдної оренди.    

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї 

переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з 

попереднiми оцiнками облiковується як змiна облiкової оцiнки.     

Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або вилучення об'єкта 

основних засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою 

вартiстю активу i визнається у складi звiту про сукупнi доходи.    

Знецiнення основних засобiв 

На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв для 

виявлення будь-яких ознак того, що цi активи втратили частину своєї вартостi внаслiдок 

знецiнення. За наявностi таких ознак проводиться оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного 

активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення  (якщо таке знецiнення мало мiсце). 

Якщо неможливо оцiнити суму вiдшкодування для конкретного активу, Товариство здiйснює 

оцiнку суми вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить такий 

актив. У тих випадках коли можна визначити об?рунтовану та послiдовну основу для 

розподiлу, активи, що вiдносяться до окремих одиниць, якi генерують грошовi кошти, або, 

iнакше їх вiдносять до найменших груп одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких 

можна визначити об?рунтовану та послiдовну основу для розподiлу. 

 

Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з величин: справедливої вартостi, за 

вирахуванням витрат на продаж, та вартостi використання. Пiд час оцiнки вартостi 

використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтується до їхньої 

теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка 

вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, 

стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв. 

Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти) менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка 

генерує грошовi кошти) зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд 

знецiнення визнається негайно у складi звiту про сукупнi доходи. 

Якщо, у подальшому, збиток вiд знецiнення сторнується, то балансова вартiсть активу (або 

одиницi, яка генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його 

вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова вартiсть не перевищувала 

балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генерує грошовi 

кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування збитку вiд 

знецiнення визнається негайно у складi звiту про сукупнi доходи. 

 

Нематерiальнi активи : 

Нематерiальнi активи, що придбанi, iз кiнцевим термiном використання, облiковуються по 

вартостi придбання за вирахуванням будь-якого накопиченого зносу та накопичених збиткiв 

вiд знецiнення. 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається за кожним об'єктом 

окремо. Амортизацiя нараховується рiвномiрно на протязi термiнiв корисного використання 

нематерiальних активiв. 

Нематерiальнi активи, придбанi iз невизначеним термiном використання, облiковуються по 

вартостi придбання за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

 

Товариство як орендар. 

Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умови оренди орендар приймає на себе 

практично усi ризики i вигоди, пов'язанi iз володiнням активом. Будь-яка iнша оренда 



класифiкується як операцiйна. 

Активи, утримуванi за договорами фiнансової оренди, первiсно визнаються як активи 

Товариства за справедливою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiдне 

зобов'язання перед орендодавцем включається до звiту про фiнансовий стан у складi 

зобов'язань за договорами фiнансової оренди.  

Оренднi платежi розподiляються рiвномiрно мiж фiнансовими витратами та зменшенням 

орендного зобов'язання таким чином, щоб зберiгався постiйний рiвень вiдсоткової ставки 

стосовно залишкової суми зобов'язання. Фiнансовi витрати вiдображаються безпосередньо у 

складi прибутку або збитку, якщо вони не належать безпосередньо до квалiфiкованих активiв. 

У цьому випадку вони капiталiзуються згiдно iз загальною полiтикою Товариства щодо витрат 

за позиками. Умовнi оренднi платежi визнаються як витрати того перiоду, в якому вони були 

понесенi. 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку дiї вiдповiдної оренди, за винятком  випадкiв коли iнший системний спосiб 

краще характеризує тi часовi рамки, в яких можуть бути реалiзованi економiчнi вигоди вiд 

орендованого активу. 

Доход вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно на протязi термiну оренди. Початковi 

прямi витрати, що пов'язанi iз узгодженням умов договору операцiйної оренди та його 

оформленням, включаються в балансову вартiсть переданого в оренду активу та переносяться 

на його витрати рiвномiрно на протязi термiну оренди. 

 

Фiнансовi iнструменти: 

Товариство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли 

вона стає стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструменту.  

   

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску 

фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових 

зобов'язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через 

прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi справедливої вартостi фiнансових 

активiв або фiнансових зобов'язань, вiдповiдно, на момент первiсного визнання. Витрати на 

здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або 

фiнансових зобов'язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням 

переоцiнки через прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку. 

Метод ефективної вiдсоткової ставки - Метод ефективної вiдсоткової ставки являє собою 

метод розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов'язання) та розподiлу 

доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка - це 

ставка, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв ( у 

тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять невiд'ємну 

частину ефективної вiдсоткової ставки, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї або 

дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов'язання) або, 

коли доцiльно, коротшого перiоду. 

Фiнансовi активи : 

Фiнансовi активи Товариства класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть. 

Класифiкацiя залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент 

їхнього первiсного визнання.     

Кредити та дебiторська заборгованiсть 

Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими 

платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному 

ринку. Кредити та дебiторська заборгованiсть (у тому числi торгова та iнша дебiторська 

заборгованiсть, грошовi кошти та депозити) оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням будь-якого збитку вiд 

знецiнення.   

Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за 

винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв  не буде 

мати iстотного впливу.       



Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

 Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi та грошовi кошти на 

банкiвських рахунках iз первiсним термiном погашення до трьох мiсяцiв.    

    

Знецiнення фiнансових активiв 

 Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi 

активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що у результатi 

однiєї або бiльше подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, 

очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд цiєї iнвестицiї зазнав негативного впливу. 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством: 

Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi 

зобов'язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та 

визначень фiнансових зобов'язань, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних 

вiдносин та визначень фiнансового зобов'язання та iнструмента власного капiталу.  

. 

Запаси: 

Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. 

Первiсна вартiсть запасiв включає вартiсть сировини i, коли доцiльно, прямi витрати на оплату 

працi та тi накладнi витрати, якi були понесенi у зв'язку iз доведенням запасiв до їхнього 

теперiшнього стану та мiсця розташування. 

Первiсна вартiсть запасiв розраховується на основi методу суцiльної iдентифiкацiї. Чиста 

вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи iз очiкуваної цiни продажу у складi 

експлуатацiйних витрат на звичайну дiяльнiсть, за вирахуванням очiкуваних витрат на 

реалiзацiю. 

На запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв, 

створюється резерв у розмiрi 100% вартостi цих запасiв.   

Дебiторська заборгованiсть: 

Торгова дебiторська заборгованiсть включає суми заборгованостей за реалiзацiю 

електроенергiї. 

Iнша дебiторська заборгованiсть включає дебiторську заборгованiсть вiд реалiзацiї робiт та 

послуг. 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за її первинною вартiстю за вирахуванням суми 

резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. 

Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за реалiзованi товари, послуги та 

роботи   визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на 

основi аналiзу платоспроможностi кожного окремого дебiтора. Дебiтори вважаються 

неплатоспроможними, якщо проти них порушено справу про банкрутство, за ними є 

невиконанi судовi рiшення про стягнення заборгованостi ат в iнших випадках згiдно суджень 

та рiшень менеджменту Товариства. 

Передоплати постачальникам 

Передоплати постачальникам вiдображаються за їхньою первiсною вартiстю, за вирахуванням 

суми резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi.     

Податковi зобов'язання та iншi короткостроковi зобов'язання  

Податковi зобов'язання та iншi короткостроковi зобов'язання вiдображаються за номiнальною 

вартiстю. 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного податку на прибуток i 

вiдстроченого податку. 

Поточний податок 

Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку 

за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про 

сукупнi доходи, тому що в нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають 

оподаткуванню або вiдносяться на валовi витрати в iншi роки,а також не включаються статтi, 

якi нiколи не пiдлягають оподаткуванню або не вiдносяться на валовi витрати в цiлях 

оподаткування. Зобов'язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховуються з 

використанням податкових ставок, якi дiють або фактично дiють на звiтну дату. 



 

Вiдстрочений податок: 

Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i 

зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються 

для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються 

для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати, у тому обсязi, щодо якого 

iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, за рахунок якого 

можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на валовi витрати. Такi активи i 

зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у результатi 

первiсного визнання (крiм випадкiв об'єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов'язань в 

рамках операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, 

пов'язаних з iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства та асоцiйованi Товариства, а також iз 

частками у спiльних пiдприємствах, за виключенням випадкiв коли Товариство здатне 

контролювати сторнування тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на валовi витрати, пов'язаних 

з такими iнвестицiями i частками, визнаються лише у тому обсязi, стосовно якого iснує 

вiрогiднiсть отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде 

реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, i їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i 

зменшується у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.  

  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як 

очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде 

погашене зобов'язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (та 

податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв 

вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством 

на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення балансової вартостi 

своїх активiв та зобов'язань.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично 

закрiплене право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов'язань, коли 

вони вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим 

органом, i Товариство має намiр зарахувати поточнi податковi активи та зобов'язання на 

нетто-основi. 

Поточний та вiдстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складi прибутку або 

збитку, за винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi вiдображаються 

безпосередньо у складi власного капiталу або iнших сукупних доходiв (у цьому випадку 

податки також визнаються безпосередньо у складi власного капiталу  

або iнших сукупних доходiв), або коли вони виникають у результатi первiсного облiку 

об'єднання пiдприємств. У випадку об'єднання пiдприємств податковий вплив береться до 

уваги пiд час розрахунку гудвiлу або визначення  

перевищення частки покупця у чистiй справедливiй вартостi iдентифiкованих активiв, 

зобов'язань та умовних зобов'язань пiдприємств, якi купуються, над вартiстю об'єднання 

пiдприємств. 

Умовнi зобов'язання та активи : 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках 

до фiнансової звiтностi, крiм тих випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, є незначною.  

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо 

iснує ймовiрнiсть надходження економiчних вигод. 

 

Основнi засоби. 

Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 30 червня 2015 року  суттєвих надходжень 

чи вибуття основних засобiв Товариство не мало. Збільшення балансової вартості основних 

фондів відбулося за рахунок поліпшення основних засобів на суму 267,9 тис. гривень, а також 

придбання нових на суму 49,1 тис. гривень.  Перегляду строкiв амортизацiї чи оцiнки вартостi 



основних засобiв за звiтний перiод не було здiйснено. 

Запаси. 

 

Інформація про запаси представлена наступним чином: 

тис. грн. 

Показник 31.12.2014 р 
30.06.2015 

рік 

Сировина і матеріали 1075 1418 

Тара і тарні матеріали   

Запасні частини 20 20 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 146 140 

Готова продукція -  

Разом 1241 1578 

 

 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть. 

Станом на 30 червня 2015 року та 31 грудня 2014 року торгова дебiторська заборгованiсть 

ПАТ «Тернопільміськгаз» була представлена таким чином: 

 

       тис. грн 

Показник 31.12.2014 р 
30.06.2015 

рік 

Заборгованість за природний газ 59404 85256 

Заборгованісь за розрахунками з бюджетом 3723 2092 

Інша дебіторська заборгованість 27709 35567 

Разом 90836 122915 

                                                                                                                        

 На торгову дебiторську заборгованiсть, прострочену бiльше нiж на 30 днiв вiд дати 

розрахункiв за договорами, резерв не нараховується. У випадку, коли факт знецiнення будь-

якої окремої торгової дебiторської заборгованостi стає фактично неминучим, на залишок суми 

заборгованостi створюється спецiальний резерв.   

Станом на 30 червня 2015 року Товариство не нарахувало резерв на прострочену торгову 

дебiторську заборгованiсть . 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по 

рахунках до запитання, короткострокові i високоліквідні інвестиції з терміном погашення не 

більше трьох місяців, а також банківські овердрафти. Станом на 30 червня 2015 року сума 

грошових коштів становила 1968 тис.гривень. 

 

Власний капiтал: 

Акцiонерний капiтал.  

Станом на 30 червня 2015 року статутний капiтал Товариства становить  70 тисяч гривень. 

Статутний капiтал Товариства подiлений на 34986 простий iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 2 гривні кожна.   

Додатковий оплачений капiтал - вiдображає вартість державного майна, яке не підлягає 

приватизації та використовується для забезпечення розподілу природного газу.. 

Станом на 30 червня 2015 року Додатковий капiтал Товариства складав 18525 тисяч гривень. 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

 

Нерорзподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком шляхом 

додавання чистого фінансового результату діяльності Товариства за поточний період до 

нерозподіленого прибутку минулих років за вирахуванням розподілу даного прибутку. 



Станом на 30.06.2015 року розмір непокритих збитків Товариства становив 48145 тис.гривень 

 

 

Зобов’язання 

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на 

дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається 

до складу доходу звітного періоду. 

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має 

юридичні або добровільно прийняті на себе зобов’язання, для урегулювання яких з великою 

ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які 

можна оцінити з великим ступенем надійності. 

Простроченої заборгованості за позиками банків на звітну дату немає. Нарахування та 

сплата податків і зборів проводилося у відповідності до діючого податкового законодавства. 

Інформація про зобов’язання: 

тис. грн. 

Показник 31.12.2014 р 30.06.2015р. 

Заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (Цільове 

фінансування) 
1530 1530 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 107912 1143659 

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 953 1067 

Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування 366 274 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці 689 610 

Поточні забезпечення   

Інші поточні зобов’язання 18388 19614 

Разом 129838 165225 

 

 

Податок на прибуток: 

Товариство є платником податкiв на загальних пiдставах.  

 

Доходи. 

 

Класифікація доходів Товариства. 

Товариство класифікує доходи за наступними групами: 

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 

1.1. Дохід від реалізації Товарів, в т.ч.: 

  -  природного газу; 

  - скрапленого газу; 

  - інших непродовольчих товарів. 

1.2. Дохід від реалізації робіт і послуг , в т.ч.: 

  -  транспортування природного газу; 

  - постачання природного газу; 

  - будівельно-монтажних робіт і послуг; 

  - інших робіт, послуг. 

2. Інші операційні доходи, в т.ч.: 

  - дохід від реалізації інших оборотних активів; 

  - дохід від операційної оренди активів; 

  - дохід від отриманих штрафів, пені та інших санкцій; 

  - доходи, отримані за рахунок відшкодування вартості раніше списаних активів або 

надходження боргів, раніше списаних як безнадійні; 

  - доходи від списання кредиторської заборгованості4 

  - інші доходи від операційної діяльності. 

 

3.Дохід від участі в капіталі. 



 

4.Інші фінансові доходи, в т.ч.: 

  - отримані відсоткм; 

  - інші доходи від фінансових операцій, 

 

5. Інші доходи, в т.ч.: 

  -дохід від реалізації необоротних активів; 

  - дохід від безоплатно отриманих активів; 

  - інші доходи від основної діяльності. 

 

Оцiнка та визнання доходу. 

Дохiд  оцiнюється  за  справедливою  вартiстю  компенсацiї,  яка  була  отримана  або  пiдлягає  
отриманню.  

Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається шляхом угоди мiж Товариством 
та  
покупцем  або  користувачем  активу,  та  оцiнюється  за  справедливою  вартiстю  отриманої  

компенсацiї або компенсацiї, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої знижки, 
що  
надається Товариством.    
Дохід визнається тільки коли є ймовірність надходження  економічних вигод, пов’язаних з 

операцією. 

 

Дохід від продажу товарів. 

Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:   
- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;  
- за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, 
як  
правило, пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими товарами;   
- суму доходу можна достовiрно оцiнити;  
- ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та  
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.   

Дохід відпродажу робіт , послуг. 

Якщо  результат  операцiї,  яка  передбачає  надання  послуг,  може  бути  попередньо  оцiнений  



           той   етап  завершеностi 
 операцiї,  який  iснує  на  кiнець  звiтного 
 перiоду.  Результат  операцiї  може 
 бути  

попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення 
всiх наведених далi умов:  
- можна достовiрно оцiнити суму доходу;  
- є ймовiрнiсть надходження до Товариства 
економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;  
- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi 
операцiї на кiнець звiтного перiоду; та  
- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у 
зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її  
завершення.  
 

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 

За 6 місяців, що закiнчилися 30 червня 2015 року  
Товариство відобразило чистий дохід від  вiд реалiзацiї 
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в розмірі 189905 
тис.гривень, в т.ч. 

- дохід від реалізації природного газу – 166607 тис. 
гривень; 

- дохід від транспортування природного газу –19653 
тис. гривень; 

- дохід від постачання природного газу – 1919 тис. 
гривень; 

- дохід від іншої діяльності  -1086 тис. гривень;  

- дохід від реалізації непродовольчих товарів – 342 тис. 
гривень 

Iншi операцiйнi доходи: 
 

За 6 мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2015 року, 

складовi iнших операцiйних доходiв наведенi нижче: в 

тис. грн. 

   

 Операцiйна оренда активiв                   

 Операцiйна курсова рiзниця   

 Реалiзацiя iнших оборотних активiв           

 Безоплатно отриманi активи   

 Реалiзацiя валютних коштiв                    

 Iншi операцiйнi доходи                                               190                  

 Всього:                                                                           

190  

 

 

Витрати. 

Класифiкацiя витрат Товариства  



Товариство класифiкує витрати за наступними 
групами:  



   

1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг):  

 
1.1. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, у т.ч.:  
 - природного газу  
 - скрапленого газу  
 - iнших товарiв непродовольчої групи  
1.2. Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг, в т.ч.:  
 - транспортування газу  
 - постачання газу  
 - будiвельно-монтажних робiт  
 - iнших робiт i послуг  
 
2. Адмiнiстративнi витрати   
 
3. Витрати на збут   
 
4. Iншi операцiйнi витрати, у т.ч.:  
 - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв  
 - сумнiвнi та безнадiйнi борги  
 - визнанi штрафи, пенi, неустойки  
 - iншi витрати операцiйної дiяльностi   

 
5. Фiнансовi витрати  
 
6. Iншi витрати, у т.ч.:  
 - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв  
 - списання необоротних активiв  
 - iншi витрати вiд звичайної дiяльностi.  
 
 
Оцiнка та визнання витрат  

Витрати визнаються Товариством при виконаннi таких умов:  
 - сума витрат може бути достовiрно оцiнена;  
 - у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, пов'язаних iз зменшенням активу 
або  
збiльшенням зобов'язань.  

Витрати  визнаються  Товариством  у  тому  звiтному  перiодi,  в  якому  визнано  доходи,  для  
отримання яких вони понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв i витрат).  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi   
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Якщо актив за забезпечує  одержання  економiчних  вигiд  протягом  кiлькох 
 звiтних  перiодiв,  то  
витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у виглядi   
амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.  

Витрати приймаються до обліку всумі, що дорівнює величині проведеної оплати в грошовій чи 
іншій формі, або величині визнаної кредиторської заборгованості. 

Якщо ціна не може бути встановлена з умов договору та/ або оплата проводиться не грошовими 
коштами , то витрати оцінюються за справедливою вартістю. 
 
Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:   
 - платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншим аналогiчними договорами на   
користь комiтента, принципала тощо;  
 - попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг;  
 -  iншi  зменшення  активiв  або  збiльшення  зобов'язань,  якi  не  вiдповiдають  вищевказаним  
ознаками визнання витрат;  
 - витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу.  

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за період, що закінчився 30 червня 
2015 року становить- 204533 тис. гривень, в т.ч.: 

  - собівартiсть реалізованого природного газу –     166607 тис. гривень; 

  - собівартість транспортування природного газу – 35347 тис. гривень 

  - собівартість постачання природного газу          -   1273  тис. гривень 

  - собівартість інших робіт , послуг                         -  1014 тис. гривень. 

 
 

 

Адмiнiстративнi витрати. 

 

Станом на 30 червня 2015 року, адмiнiстративнi витрати були представленi таким чином:  

в тис. грн. 

Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання                                   125 

Амортизацiя основних засобiв загально-господарського призначення        37 

Операційна оренда                 24 

Послуги зв’язку                                                                                                  36 

Витрати на охорону працi загально-господарськ.персоналу                         12 

Витрати на утримання основних фондiв, iнших необорот активiв загально-господарського  

використання                                                                                    315 

Витрати на оплату працi              1149  

Вiдрахування на соц.страхування              396 

Витрати на службовi вiдрядження                34  

Податки та збори                  24 

Плата за касове обслуговування банкiв                                                   23     

Пiдготовка кадрiв        1   



Професiйнi послуги (аудиторськi, юридичнi, тощо) - 

у т.ч.: 

органiзацiйно-технiчнi послуги      102 

консультацiйнi та iнформацiйнi послуги     58 

юридичнi послуги        24 

послуги з оцiнки майна - 

Iншi            186 

Всього:  2546 

    

Iншi операцiйнi витрати : 

За 6 мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2015 року, складовi iнших операцiйних витрат наведенi 

нижче: в тис.грн. 

   

 Втрати вiд операцiйних курсових рiзниць   

 Реалiзацiя iнших оборотних активiв   

 Iншi витрати операцiйної дiяльностi    680  

 Визнані штрафи, пені, неустойки          2095 

Всього:  2404 

    

 

Фiнансовi доходи та витрати: 

За 6 мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2015 року, складовi фiнансових доходiв та витрат наведенi 

нижче:в тис.грн. 

   Вiдсотки отриманi   

 Вiдсотки та комiсiї сплаченi   

    

 Всього:   

    

ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються  сторони, одна з яких контролює 

організацію або контролюється нею, або разом з організацією є  об'єктом спільного контролю. 

Зв’язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними 

сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від  угод і умов  між  незв’язаними 

сторонами 

Пов'язані сторони включають:  

- акціонерів 

- ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей 

- компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом 

Товариства, чи його акціонерів. 

Операції з пов’язаними сторонами за період до 30.06.2015р. відсутні. 

ДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані 

основні засоби, товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. Станом до 30.06.2015р. 

Товариство не мало зобов'язань, які б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів. 

  



ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

 Після 30.06.2015р. до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося 

подій, які  могли би вплинути на фінансовий стан Товариства. 

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Ця фінансова звітність була затверджена керівництвом Товариства «24» липня 2015 року. 

 

 

    

 

 

 

Голова правління       В.Л.Бобрівець   

  

 

 

Головний бухгалтер        С.І. Губиш  

 

 


