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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). 

 

директор    Купибiда Назар Iванович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31729918 

4. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18 

5. Міжміський код, телефон та факс: +380443905770, +380443905770 

6. Адреса електронної пошти: office@gng.com.ua 

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

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

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

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

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

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку www.okko.ua 29.04.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. 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  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. 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   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку X 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 30.10.2001 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 195265228,68 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 881 

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

 68,20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

 46,71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами 

 47,19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

9. Органи управління підприємства 

 Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють: 1. Загальнi збори 

Товариства (Загальнi збори); 2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада); 3. Директор 

Товариства (Директор); 4. Ревiзiйна комiсiя Товариства (Ревiзiйна комiсiя). Повноваження 

органiв управлiння Товариства визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", 

статутом Товариства, положеннями про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Директора, про 

Ревiзiйну комiсiю Товариства. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "ОТП Банк" у м. Києвi 

2) МФО банку 

 300528 

3) поточний рахунок 

 26006001332676 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "ОТП Банк" у м. Києвi 

5) МФО банку 

 300528 

6) поточний рахунок 

 26006001332676 



 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради (посадова особа є акцiонером Товариства) 

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

 Антонов Вiталiй Борисович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1962 

5. Освіта 

 Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, економiст 

6. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 голова Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", 31729918, Антонов В.Б. протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз", Голова Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (м. Київ, бульвар 

Лесi Українки, буд. 9), член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна, 

2). 

8. Опис 

 Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про 

Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду 

рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є акцiонером 

Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (посадова особа є акцiонером Товариства) 

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

 Даниляк Василь Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

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

 член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", 31729918, Даниляк В.В. протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", 

член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна,2), член Наглядової ради 

ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 9), директор ТОВ 

"Унiверсальна iнвестицiйна група" (м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 24/1). 

8. Опис 

 Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про 

Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 



визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду 

рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є акцiонером 

Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (посадова особа є акцiонером Товариства) 

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

 Пасько Олег Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст-математик 

6. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 член Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз", 31729918, Пасько О.В. протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз", член Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. Львiв, вул. Хлiбна, 2). 

8. Опис 

 Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про 

Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду 

рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є акцiонером 

Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (посадова особа є представником акцiонера Товариства) 

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

 Антонова Наталiя Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1961 

5. Освіта 

 Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, психолог 

6. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 голова Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром", 05511001, Антонова Н.В. протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймала посаду: голови Наглядової ради ПрАТ "Концерн Хлiбпром" (м. 

Львiв, вул. Хлiбна, 2). 

8. Опис 

 Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про 

Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 



Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду 

рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є представником 

акцiонера Товариства. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (посадова особа є незалежним директором) 

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

 Яворська Олександра Степанiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, спецiальнiсть право, 

квалiфiкацiя юрист 

6. Стаж роботи (років) 

 30 

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

 завiдувач та професор кафедри iнтелектуальної власностi, iнформацiйного та 

корпоративного права Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, 02070987, 

Яворська О.С. протягом протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: професор 

кафедри цивiльного права та процесу Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, 

в.о. обов'язкiв завiдувача кафедри iнтелектуальної власностi, iнформацiйного та корпоративного 

права Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, завiдувач та професор кафедри 

iнтелектуальної власностi, iнформацiйного та корпоративного права Львiвського нацiонального 

унiверситету iменi Iвана Франка. 

8. Опис 

 Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про 

Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду 

рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним 

директором. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (посадова особа є незалежним директором) 

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

 Михайлишин Ростислав Васильович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 Вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка, спецiальнiсть економiчна 

соцiологiя, квалiфiкацiя соцiолог-економiст 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

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

 декан економiчного факультету Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана 



Франка, 02070987, Михайлишин Р.В. протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: 

декан економiчного факультету Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка, 

доцент кафедри аналiтичної економiї та мiжнародної економiки Львiвського нацiонального 

унiверситету iменi Iвана Франка, заступник декана економiчного факультету Львiвського 

нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка. 

8. Опис 

 Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про 

Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства. Посадову особу обрано на посаду 

рiшенням загальних зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа є незалежним 

директором. 

 

1. Посада 

 Директор 

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

 Купибiда Назар Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1978 

5. Освіта 

 Вища, Львiвський державний унiверситет iм.i.Франка, економiст 

6. Стаж роботи (років) 

 17 

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

 Директор ПАТ "Концерн Галнафтогаз", 31729918, Купибiда Н.I. протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав наступнi посади: директор ПАТ "Концерн Галнафтогаз". 

8. Опис 

 Повноваження та обов`язки визначенi статутом Товариства та положенням "Про 

Директора ПАТ "Концерн Галнафтогаз". Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначається умовами договору з директором Товариства. Посадову особу обрано на посаду 

рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз".У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 2678856 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 X 0 X X 



кожним власним випуском): 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (усього) 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 45526 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 3537382 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 6261764 X X 

Опис У звiтному перiодi товариство не має зобов'язань за цiнними 
паперами. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2009 297/1/09 ДКЦПФР UA1300761004 Акція 

проста 
бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,1 19526522

868 

195265228,6

8 

100 

Опис Акцiї Товариства допущеннi до торгiв на фондових бiржах АТ "Фондова бiржа ПФТС" та АТ "Українська бiржа". 

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: 

телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

15.06.2004 28.10.2008 Костюк Андрiй Михайлович +38 (032) 298-97-97,  
ak@pavlenkopartners

.com 

Опис 

Вiд 1997 - адвокат Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук. Вiд 1997 - 

магiстр фiлософiї, Мiжнародна академiя фiлософiї в Лiхтенштейнi. Вiд 2002 - 
гостьовий викладач кафедри фiлософiї Українського Католицького Унiверситету. 

Вiд 2003 - вiце-президент Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук. 

2008-2009 - вiце-президент Унiверсальної Iнвестицiйної Групи. Вiд 2008 - 

корпоративний секретар ВАТ "Концерн Галнафтогаз". Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Концерн 

Галнафтогаз" 
за ЄДРПОУ 31729918 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 68,20 

Середня кількість працівників: 899 
Адреса, телефон: 04070 м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 15-17/18, +380443905770 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.03.2020 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 49 568 48 745 

    первісна вартість 1001 152 545 162 492 

    накопичена амортизація 1002 ( 102 977 ) ( 113 747 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 316 981 346 282 

Основні засоби 1010 535 732 719 221 

    первісна вартість 1011 842 856 1 171 476 

    знос 1012 ( 307 124 ) ( 452 255 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 4 126 889 3 946 065 

    первісна вартість 1016 5 925 165 5 676 916 

    знос 1017 ( 1 798 276 ) ( 1 730 851 ) 

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 442 692 553 611 

    інші фінансові інвестиції 1035 3 124 668 3 794 127 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 113 113 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

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 8 596 643 9 408 164 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 100 760 95 428 

Виробничі запаси 1101 12 874 14 151 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 87 886 81 277 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 338 447 364 656 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 43 228 30 190 

    з бюджетом 1135 8 614 8 868 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 1 253 607 966 380 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 127 686 97 852 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 525 1 438 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 525 1 438 

Витрати майбутніх періодів 1170 12 071 13 070 

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 3 396 66 643 

Усього за розділом II 1195 1 889 334 1 644 525 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 8 365 6 654 

Баланс 1300 10 494 342 11 059 343 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 195 265 195 265 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 1 519 310 1 519 310 

Додатковий капітал 1410 369 673 369 673 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 38 476 38 476 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 356 003 2 674 855 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 4 478 727 4 797 579 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 176 700 175 611 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 1 449 074 1 767 196 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 9 806 15 652 

Довгострокові забезпечення 1520 6 767 6 767 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 191 188 

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 1 642 538 1 965 414 

    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 924 504 918 760 

    товари, роботи, послуги 1615 98 285 75 324 

    розрахунками з бюджетом 1620 42 375 45 526 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 21 711 261 

    розрахунками зі страхування 1625 1 972 2 306 

    розрахунками з оплати праці 1630 10 619 11 967 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 2 2 

    із внутрішніх розрахунків 1645 2 909 100 2 862 103 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 159 741 161 789 

Доходи майбутніх періодів 1665 218 758 211 389 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 7 721 7 184 

Усього за розділом IІІ 1695 4 373 077 4 296 350 

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 10 494 342 11 059 343 

 
Керівник    Купибiда Назар Iванович 

 

Головний бухгалтер   Українець Володимир Васильович 



КОДИ 

Дата 01.04.2020 

Підприємство 
Акцiонерне товариство "Концерн 

Галнафтогаз" 
за ЄДРПОУ 31729918 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2020 року 

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 504 867 739 443 

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 ( 238 869 ) ( 486 536 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 265 998 252 907 

    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 44 013 9 412 

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 ( 187 526 ) ( 181 084 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6 105 ) ( 19 289 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 11 656 ) ( 3 812 ) 

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 104 724 58 134 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 291 899 

Інші фінансові доходи 2220 84 827 80 693 



Інші доходи 2240 185 010 26 431 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 56 647 ) ( 98 301 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 5 480 ) 

Інші витрати 2270 ( 151 ) ( 188 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 317 763 353 188 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1 089 -10 737 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 318 852 342 451 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

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 -733 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 -733 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -733 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 318 852 341 718 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 43 871 43 761 

Витрати на оплату праці 2505 89 624 94 922 

Відрахування на соціальні заходи 2510 14 905 12 626 

Амортизація 2515 97 233 86 340 

Інші операційні витрати 2520 113 012 102 438 

Разом 2550 358 645 340 087 

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 19 526 522 868 19 526 522 868 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 19 526 522 868 19 526 522 868 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,016330 0,017540 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,016330 0,017540 

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

 

Керівник    Купибiда Назар Iванович 

 
Головний бухгалтер   Українець Володимир Васильович 







ХV. Проміжний звіт керівництва 
Товариство здiйснює iнвестицiї в розвиток мережi АЗС "ОККО" в Українi, проводить будiвництво 

та придбання нових АЗС, реконструкцiю iснуючих з приведенням їх до корпоративних 

стандартiв.Компанiя займається розбудовою, розвитком та налагодженням роботи власної мережi 

АЗК пiд торговою маркою "ОККО". На якiсно вищий рiвень виходить робота як зi споживачами, 

так i з кредиторами, акцiонерами, iнвесторами та iншими партнерами. Для подальшого розвитку 

Товариству необхiдно здiйснювати оновлення, модернiзацiю обладнання та основних засобiв. 

Подальший розвиток Товариства прямо залежить вiд, вiд розмiру податкiв, вiд розмiру 

мiнiмальної заробiтної плати тощо. При їх збiльшенi у Товариства збiльшуються витрати. 

Товариство планує пiдвищити свою конкурентоздатнiсть за рахунок здiйснення контролю якостi 

послуг, розширення клiєнтської бази тощо. Товариство планує в майбутньому розширити ринки 

збуту за рахунок збiльшення клiєнтської бази. Дiяльнiсть Товариства прямо залежить вiд 

збiльшення податкiв та нарахувань,  погiршення економiчного стану у країнi, збiльшення цiни на 

матерiальнi ресурси та сировину та iншi фактори, якi безпосередньо впливають на цiну  послуг, 

якi надає Товариство. Товариство схильне до ризикiв грошових потокiв, як i всi пiдприємства, так 

як при здiйсненi господарської дiяльностi у Товариства виникає необхiднiсть в управлiннi та 

збалансуваннi грошових потокiв для забезпечення фiнансової рiвноваги. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво Товариства, що здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю 

емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, 

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

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне 

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

юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової 

звiтностi, i про те, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання 

iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок". 

 


