Титульний аркуш

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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).
Генеральний директор

Нєжнова С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогаз"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00153117
4. Місцезнаходження: 01030, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, м. Київ, Б.
Хмельницького, 26, оф. 505
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)537-05-56,
6. Адреса електронної пошти: Chornomor@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020, № 19/2020
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
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- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
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заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної
iнформацiї - в звiтному роцi емiтент не проводив рейтингову оцiнку.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - фiлiй чи iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв емiтент не має.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента"
не включена до складу рiчної iнформацiї - посадовi особами емiтента акцiями емiтента не
володiють.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi
посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" не включена до складу рiчної iнформацiї в
зв'язку з тим, що у Емiтента вiдсутня наглядова рада.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр
пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй" не
включена до складу рiчної iнформацiї - зазначених змiн не було.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна
кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй"
не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв,
пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими
стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї процентнi, дисконтнi чи цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї протягом своєї дiяльностi Товариство
не емiтувало.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до
складу рiчної iнформацiї - будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, за весь перiод дiяльностi
Товариством не випускалися, розмiщенi але не зареєстрованi випуски цiнних паперiв вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiїi - похiднi цiннi папери Товариством не випускалися.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного
перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - акцiї власної емiсiї протягом звiтного
перiоду емiтентом не викупалися i не продавалися.
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв
(крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - iншi цiннi папери
(крiм акцiй) Товариство не випускало.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi
понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної
iнформацiї - працiвники Товариства акцiями емiтента не володiють.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в
тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на
вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - зазначенi
обмеження вiдсутнi.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами"
не включена до складу рiчної iнформацiї - дивiденди не виплачувались.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4
роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює
забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами
(учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї
- такою iнформацiєю емiтент не володiє.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної
iнформацiї - такою iнформацiєю емiтент не володiє.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi
папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї, але не
мiстить даних щодо iпотечних цiнних паперiв - такi цiннi папери не випускались.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля
змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена
до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
паперiв.

Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5
глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент
не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
2. Скорочене найменування (за наявності)
Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
3. Дата проведення державної реєстрації
21.08.1998
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
376515500
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
100
8. Середня кількість працівників (осіб)
48
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
06.20 - Добування природного газу
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Ощадбанк", МФО 300465
2) IBAN
UA513004650000026035300951964
3) поточний рахунок
UA513004650000026035300951964
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Ощадбанк", МФО 300465
5) IBAN
UA463004650000026034301951964
6) поточний рахунок
UA463004650000026034301951964
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
Дочiрнє пiдприємство "Чорноморнафтогазсервiс"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32173773
4) Місцезнаходження
96400, Автономна Республiка Крим, Чорноморський район, смт. Чорноморське, вул.
Паркова, 5 м
5) Опис

Розмiр внеску до статутного фонду: 34150000.00 грн.
У зв’язку з загальновідомим фактом тимчасової окупації території Автономної
Республіки Крим Товариство втратило доступ до своїх виробничих потужностей. Вказане
пiдтверджується висновком Торгово-промислової палати України вiд 04.12.2014 № 5668/05-5, в
якому зазначено, що вналiдок настання обставин непереборної сили, Товариство не має доступу
до своїх виробничих потужностей, втратило можливiсть здiйснювати свою господарську
дiяльнiсть за звичайних умов, в тому числi виконувати власнi зобов'язання у порядку,
передбаченому чинним законодавством України, умовами укладених договорiв, починаючи з 27
лютого 2014 року i до вiдновлення конституцiйного ладу України на тимчасово окупованiй
територiї Автономної Республiки Крим здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi з
вимогами законодавства України неможливе. Крiм того, Закон України "Про забезпечення прав i
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" визначає статус
територiї України, тимчасово окупованої внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї,
встановлює особливий правовий режим на цiй територiї, визначає особливостi дiяльностi
державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй в
умовах цього режиму, додержання та захисту прав i свобод людини i громадянина, а також прав i
законних iнтересiв юридичних осiб.
1) Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Керченський морський завод "Фрегат"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
32316153
4) Місцезнаходження
98300, Автономна Республiка Крим, м. Керч, вул. Кирова, 54 А
5) Опис
Постановою Вищого господарського суду вiд 15.04.2010 у справi № 2-31/7556-2007 (217/7556-2007) касацiйну скаргу Представника працiвникiв ТОВ "Керченський морський завод
"Фрегат" задоволено частково. Постанову господарського суду Автономної Республiки Крим вiд
09.04.2009 у справi № 2-31/7556-2007 скасовано. Постанову Севастопольського апеляцiйного
господарського суду вiд 01.07.2009 у справi № 2-31/7556-2007 скасовано, в частинi залишення
без змiн постанови господарського суду Автономної Республiки Крим вiд 09.04.2009, в рештi
постанову суду залишено без змiн. Справу передано на новий розгляд до господарського суду
Автономної Республiки Крим на стадiю санацiї боржника, в iншому складi суду. Iнша
iнформацiя по справi вiдсутня.
У зв’язку з загальновідомим фактом тимчасової окупації території Автономної
Республіки Крим Товариство втратило доступ до своїх виробничих потужностей. Вказане
пiдтверджується висновком Торгово-промислової палати України вiд 04.12.2014 № 5668/05-5, в
якому зазначено, що вналiдок настання обставин непереборної сили, Товариство не має доступу
до своїх виробничих потужностей, втратило можливiсть здiйснювати свою господарську
дiяльнiсть за звичайних умов, в тому числi виконувати власнi зобов'язання у порядку,
передбаченому чинним законодавством України, умовами укладених договорiв, починаючи з 27
лютого 2014 року i до вiдновлення конституцiйного ладу України на тимчасово окупованiй
територiї Автономної Республiки Крим здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi з
вимогами законодавства України неможливе. Крiм того, Закон України "Про забезпечення прав i
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" визначає статус

територiї України, тимчасово окупованої внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї,
встановлює особливий правовий режим на цiй територiї, визначає особливостi дiяльностi
державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй в
умовах цього режиму, додержання та захисту прав i свобод людини i громадянина, а також прав i
законних iнтересiв юридичних осiб.
1) Найменування
Непiдприємницьке товариство "Корпоративний недержавний пенсiйний фонд
"Чорноморнафтогаз"
2) Організаційно-правова форма
Недержавний пенсійний фонд
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
33326529
4) Місцезнаходження
95000, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, Центральний район, просп. Кiрова/
пров. Совнаркомовський, 52/1
5) Опис
Розмiр внеску до статутного фонду: 0.00 грн.
У зв’язку з загальновідомим фактом тимчасової окупації території Автономної
Республіки Крим Товариство втратило доступ до своїх виробничих потужностей. Вказане
пiдтверджується висновком Торгово-промислової палати України вiд 04.12.2014 № 5668/05-5, в
якому зазначено, що вналiдок настання обставин непереборної сили, Товариство не має доступу
до своїх виробничих потужностей, втратило можливiсть здiйснювати свою господарську
дiяльнiсть за звичайних умов, в тому числi виконувати власнi зобов'язання у порядку,
передбаченому чинним законодавством України, умовами укладених договорiв, починаючи з 27
лютого 2014 року i до вiдновлення конституцiйного ладу України на тимчасово окупованiй
територiї Автономної Республiки Крим здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi з
вимогами законодавства України неможливе. Крiм того, Закон України "Про забезпечення прав i
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" визначає статус
територiї України, тимчасово окупованої внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї,
встановлює особливий правовий режим на цiй територiї, визначає особливостi дiяльностi
державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй в
умовах цього режиму, додержання та захисту прав i свобод людини i громадянина, а також прав i
законних iнтересiв юридичних осiб.
1) Найменування
Дочiрнє пiдриємство "Чорноморнафтогазiнвест"
2) Організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
37729289
4) Місцезнаходження
01030, м. Київ, Шевченкiвський район, вул. Б. Хмельницького, 26 оф. 508
5) Опис
Розмiр внеску до статутного фонду: 1333600.00 грн.
1) Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнститут "Шельф"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
04825950
4) Місцезнаходження
95013, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, Центральний район, вул.
Севастопольська, 45
5) Опис
Розмiр внеску до статутного фонду: 6129000.00 грн.
У зв’язку з загальновідомим фактом тимчасової окупації території Автономної
Республіки Крим Товариство втратило доступ до своїх виробничих потужностей. Вказане
пiдтверджується висновком Торгово-промислової палати України вiд 04.12.2014 № 5668/05-5, в
якому зазначено, що вналiдок настання обставин непереборної сили, Товариство не має доступу
до своїх виробничих потужностей, втратило можливiсть здiйснювати свою господарську
дiяльнiсть за звичайних умов, в тому числi виконувати власнi зобов'язання у порядку,
передбаченому чинним законодавством України, умовами укладених договорiв, починаючи з 27
лютого 2014 року i до вiдновлення конституцiйного ладу України на тимчасово окупованiй
територiї Автономної Республiки Крим здiйснення господарської дiяльностi у вiдповiдностi з
вимогами законодавства України неможливе. Крiм того, Закон України "Про забезпечення прав i
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України" визначає статус
територiї України, тимчасово окупованої внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї,
встановлює особливий правовий режим на цiй територiї, визначає особливостi дiяльностi
державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй в
умовах цього режиму, додержання та захисту прав i свобод людини i громадянина, а також прав i
законних iнтересiв юридичних осiб.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи

Найменування суду

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

826/16245/15

Шостий
апеляцiйний
адмiнiстративний
суд

Офiс великих
платникiв податкiв
Державної
фiскальної служби

ДАТ
"Чорноморнафтогаз"

Державна податкова
iнспекцiя у
Шевченкiвському
районi Головного
управлiння ДФС в
м. Києвi

Накладення арешту на кошти
вiдповiдача у сумi 30 691 379,53
грн. та iншi цiнностi, що
знаходяться у банках.

Стан розгляду
справи
Прийнято до
провадження

Опис:
13.08.2015 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва вiдкрив провадження в адмiнiстративнiй справi.
08.02.2016 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва зупинив провадження у справi до набрання законної сили судовим рiшенням в адмiнiстративнiй справi
№826/24752/15.
12.01.2018 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва поновив провадження у справi.
26.06.2018 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва у задоволеннi адмiнiстративного позову вiдмовив у повному обсязi.
27.08.2018 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд вiдкрив апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою Офiсу великих платникiв податкiв ДФС на рiшення
Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 26.06.2018.
28.11.2018 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд зупинив провадження у справi до набрання законної сили судовим рiшенням в адмiнiстративнiй справi
№826/24752/15.
18.02.2020 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд поновив провадження у справі.
20.02.2020 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд прийняв справу до свого провадження.
2
826/24752/15
Шостий
ДАТ
1. Офiс великих
Про визнання бездiяльності
Судове рiшення
апеляцiйний
"Чорноморнафтогаз"
платникiв податкiв
вiдповiдача-1 в частинi
набрало
адмiнiстративний
ДФС 2. Державна
неприйняття рiшення щодо
законної сили
суд
податкова iнспекцiя
списання безнадiйного
у Шевченкiвському
податкового боргу в розмiрi
районi Головного
30691379,53 грн.
управлiння ДФС у
протиправною; та зобов'язання
м. Києвi1. Офiс
вiдповiдача-2 прийняти рiшення
великих платникiв
про списання безнадiйного
податкiв ДФС 2.
податкового боргу Товариства у
Державна податкова
розмiрi 30691379,53 грн.
iнспекцiя у
Шевченкiвському
районi Головного
управлiння
Опис:
04.01.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва прийняв адмiнiстративну справу до свого провадження.

04.11.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва у задоволеннi адмiнiстративного позову ДАТ "Чорноморнафтогаз" вiдмовив.
04.12.2019 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд вiдкрив апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою ДАТ "Чорноморнафтогаз" на рiшення Окружного
адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 04.11.2019.
23.01.2020 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд апеляцiйну скаргу ДАТ "Чорноморнафтогаз" на рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд
04.11.2019 задовольнив. Рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 04.11.2019 скасував. Ухвалив нову постанову, якою позовнi вимоги ДАТ
"Чорноморнафтогаз" задовольнив.
16.03.2020 Касацiйний адмiнiстративний суд Верховного Суду касацiйну скаргу Головного управлiння Державної податкової служби у м. Києвi на постанову Шостого
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 23.01.2020 у справi №826/24752/15 - повернув.
17.03.2020 Касацiйний адмiнiстративний суд Верховного Суду касацiйну скаргу Офiсу великих платникiв податкiв Державної податкової служби на постанову Шостого
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 23.01.2020 у справi №826/24752/15 - повернув.
3
826/3144/16
Окружний
ДАТ
1. Мiжрегiональне
Про визнання протиправними
Прийнято до
адмiнiстративний
"Чорноморнафтогаз" головне управлiння
дiй та зобов`язання внесення до
провадження
суд мiста Києва
ДФС - центрального
реєстрiв заяв про
офiсу з
вiдшкодування податку на
обслуговування
додану вартiсть (сума згiдно
великих платникiв2.
даних iнформацiйної системи
Державна податкова
ДФС 574 100 150 грн.)
iнспекцiя у
Шевченкiвському
районi ГУ ДФС у м.
Києвi1.
Мiжрегiональне
головне управлiння
ДФС - центрального
офiсу з
обслуговування в
Опис:
04.09.2017 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва прийняв справу до провадження.
11.09.2018 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва задовольнив адмiнiстративний позов ДАТ "Чорноморнафтогаз".
11.04.2019 Шостий апеляцiйний адмiнiстративний суд апеляцiйнi скарги Офiсу великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби, Головного управлiння
Державної фiскальної служби у м. Києвi та Державної фiскальної служби України - задовольнив частково. Рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд
11 вересня 2018 року - змiнив шляхом виключення з його резолютивної частини:
- у абзацах 3 i 4 словосполучень "Державної податкової iнспекцiї у Шевченкiвському районi головного управлiння ДФС у м. Києвi, Головного управлiння Державної
фiскальної служби у м. Києвi та" i "та до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного вiдшкодування";
- у абзацах 5 i 6 словосполучень "Державної податкової iнспекцiї у Шевченкiвському районi головного управлiння ДФС у м. Києвi, Головного управлiння Державної
фiскальної служби у м. Києвi". В iншiй частинi рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 11 вересня 2018 року - залишив без змiн.
02.07.2019 Верховний Суд у складi колегiї суддiв Касацiйного адмiнiстративного суду касацiйнi скарги ДАТ "Чорноморнафтогаз", Головного управлiння ДФС у м.
Києвi, Офiсу великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби задовольнив частково. Рiшення Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 11 вересня
2018 року та постанову Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 11 квiтня 2019 року у справi № 826/3144/16 скасував. Адмiнiстративну справу № 826/3144/16
направив на новий розгляд до Окружного адмiнiстративного суду м. Києва.
02.08.2019 Окружним адмiнiстративним судом мiста Києва прийнято до провадження адмiнiстративну справу №826/3144/16.

4

910/15483/16

Господарський суд
м. Києва

ТОВ "СП "СтанКомплект"

ДАТ
"Чорноморнафтогаз"

Державне
пiдприємство
"Класифiкацiйне
пiдприємство
Регiстр
судноплавства
України"

Про стягнення 4 000 845,30 грн.

Без руху

Опис:
26.08.2016 Господарський суд мiста Києва порушив провадження у справi та прийняв позовну заяву до розгляду.
12.06.2018 Господарський суд мiста Києва позовнi вимоги ТОВ "СП "Стан-Комплект" задовольнив частково. Стягнуто з ДАТ "Чорноморнафтогаз" на користь ТОВ "СП
"Стан-Комплект" 1827314,98 грн. суми основного боргу, 1625169,36 грн. iнфляцiйних втрат, 194251,77 грн. 3 % рiчних та 54 701,04 грн. судового збору.
06.04.2020 Господарський суд мiста Києва залишив заяву ДАТ "Чорноморнафтогаз" перегляд рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 12.06.2018 року у справi
№910/15483/16 за нововиявленими обставинами без руху.
5
910/16706/17
Пiвнiчний
ПрАТ "Укргазбуд"
ДАТ
ТОВ "ПромiмексПро стягнення 87051349,56 грн. Судове рiшення
апеляцiйний
"Чорноморнафтогаз"
техно"
набрало
господарський суд
законної сили
Опис:
28.09.2017 Господарський суд м. Києва повернув позовну заяву ПрАТ "УКРГАЗБУД" до ДАТ "Чорноморнафтогаз" про стягнення 87051349,56 грн. i доданi до неї
документи без розгляду.
24.10.2017 Київський апеляцiйний Господарський суд задовольнив апеляцiйну скаргу ПрАТ "УКРГАЗБУД" на ухвалу Господарського суду мiста Києва вiд 28.09.2017 у
справi №910/16706/17 про повернення позовної заяви. Ухвалу Господарського суду мiста Києва вiд 28.09.2017 у справi №910/16706/17 - скасував. Матерiали позовної
заяви ПрАТ "УКРГАЗБУД" до ДАТ "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" про стягнення 87 051 349,56 грн. (разом з доданими документами), - направив для розгляду до
Господарського суду мiста Києва.
22.03.2018 Верховний Суд у складi колегiї суддiв Касацiйного господарського суду касацiйну скаргу ДАТ "Чорноморнафтогаз" залишив без задоволення. Постанову
Київського апеляцiйного господарського суду вiд 24.10.2017 справi № 910/16706/17 залишив без змiн.
15.06.2018 Господарський суд м. Києва вiдкрив провадження у правi № 910/16706/17.
30.08.2018 Господарський суд м. Києва залишив позов без розгляду.
30.10.2018 Пiвнiчний апеляцiйний господарський суд задовольнив апеляцiйну скаргу ПрАТ "Укргазбуд" на ухвалу Господарського суду мiста Києва вiд 30.08.2018 у
справi № 910/16706/17. Ухвалу Господарського суду мiста Києва вiд 30.08.2018 у справi № 910/16706/17- скасував. Справу № 910/16706/17 направив для продовження
розгляду до Господарського суду мiста Києва.
22.01.2019 Верховний Суд у складi колегiї суддiв Касацiйного господарського суду залишити без задоволення касацiйну скаргу ДАТ "Чорноморнафтогаз". Постанову
Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 30.10.2018 у справi № 910/16706/17 залишив без змiн.
01.08.2019 Господарський суд м. Києва в позовi вiдмовив.
10.03.2020 Пiвнiчний апеляцiйний господарський суд апеляцiйну скаргу ПрАТ "Укргазбуд" на рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 01.08.2019 у справi №
910/16706/17 - задовольнив частково. Рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 01.08.2019 у справi №910/16706/17 - скасував в частинi вiдмови в задоволеннi
позовних вимог в частинi стягнення 49982887,90 грн., з ухваленням нового - про задоволення позову частково. Стягнув з ДАТ "Чорноморнафтогаз" на користь ПрАТ
"Укргазбуд" 49982887,90 грн, з яких: 15553675,57 грн. основний борг за договором пiдряду вiд 11.07.2012 № 749; 1401109,19 грн. 3 % рiчних за перiод з 25.09.2014 по
24.09.2017; 14114804,13 грн. iнфляцiйних втрат; 9468143,20 грн. основний борг за договором пiдряду вiд 29.11.2012 № 1308; 852911,09 грн. 3 % рiчних за перiод з
25.09.2014 по 24.09.2017; 8592244,72 грн. iнфляцiйних втрат. У рештi рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 01.08.2019 у справi № 910/16706/17 залишив без
змiн, а апеляцiйну скаргу ПрАТ "Укргазбуд" - без задоволення.
28.03.2020 через Пiвнiчний апеляцiйний господарських суд подана касацiйна скарга до КГС у складi Верховного Суду.

6

911/3493/17

Пiвнiчний
апеляцiйний
господарський суд

1.Заступник
Генерального
прокурора України;
2. Кабiнет Мiнiстрiв
України; 3. НАК
"Нафтогаз України"

1. ДАТ
"Чорноморнафтогаз"
;2. ПрАТ "Пласт"

Про стягнення 18 322 951,57
грн. та 24 365,555 куб.м.
природного газу.

Провадження
зупинено

Опис:
27.11.2017 Господарський суд Київської областi порушив провадження у справi.
17.10.2018 Господарський суд Київської областi позов Заступника Генерального прокурора в iнтересах держави в особi 1. Кабiнету Мiнiстрiв України, 2. НАК
"Нафтогаз України" до 1. ДАТ "Чорноморнафтогаз", 2. ПрАТ "Пласт" про стягнення 18 322 951,57 грн. та 24 365,555 куб.м. газу задовольнив частково. Стягнув з ПрАТ
"Пласт" на користь ДАТ "Чорноморнафтогаз" 18322951 грн. 57 коп., а з ДАТ "Чорноморнафтогаз" в дохiд держави 18322951 грн. 57 коп.
03.06.2019 Пiвнiчний апеляцiйний господарський суд апеляцiйну скаргу Заступника Генерального прокурора України залишив без задоволення. Апеляцiйну скаргу
ПрАТ "Пласт" задовольнив. Рiшення Господарського суду Київської областi вiд 17.10.2018 у справi №911/3493/17 скасував та прийняв нове рiшення, яким вiдмовив у
задоволеннi позову.
06.08.2019 Верховний Суд у складi колегiї суддiв Касацiйного господарського суду вiдкрив касацiйне провадження за касацiйною скаргою Заступника Генерального
прокурора.
04.11.2019 Верховний Суд у складi колегiї суддiв Касацiйного господарського суду провадження у справi № 911/3493/17 зупинив до розгляду Великою Палатою
Верховного Суду справи № 912/2385/18.
7
911/1045/18
Пiвнiчний
1. Кабмiн, 2. НАК
1. ДАТ
Про стягнення 9 106 826,00 грн. Судове рiшення
апеляцiйний
"Нафтогаз України", "Чорноморнафтогаз"
набрало
господарський суд
3. Перший
; 2. ПрАТ "Пласт".
законної сили
заступник
прокурора АРК
Опис:
23.05.2018 Господарський суд Київської областi прийняв позовну заяву до розгляду та вiдкрив провадження у справi.
17.10.2018 Господарський суд Київської областi в задоволенi позову вiдмовив повнiстю.
13.02.2019 Пiвнiчний апеляцiйний господарський суд залишив без задоволення апеляцiйну скаргу Заступника прокурора Автономної Республiки Крим на рiшення
Господарського суду Київської областi вiд 17.10.2018 у справi № 911/1045/18. Рiшення Господарського суду Київської областi вiд 17.10.2018 у справi № 911/1045/18
залишив без змiн.
05.06.2019 Верховний Суд у складi колегiї суддiв Касацiйного господарського суду касацiйну скаргу заступника прокурора Автономної Республiки Крим залишив без
задоволення, а рiшення господарського суду Київської областi вiд 17.10.2018 та постанову Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 13.02.2019 у справi №
911/1045/18 - без змiн.
8
2017-16
Трибунал при
Група Нафтогаз де
Росiйська Федерацiя
Сума вимог - близько 5 млрд.
Очiкується
Постiйнiй палатi
ДАТ
доларiв США, а з урахуванням
винесення
третейського суду у "Чорноморнафтогаз"
вiдсоткiв - близько 7 млрд.
Трибуналом
м. Гаага
є спiвпозивачем
доларiв США. (вiдшкодування
рiшення
(Нiдерланди)
шкоди внаслiдок незаконного
стосовно
захоплення майна в Криму).
розмiру
грошової
компенсацiї
Опис:

В лютому 2016 року мiжнародною юридичною фiрмою Covington&Burling LLP вiд "Групи Нафтогаз" подано позов (повiдомлення про iнвестицiйний спiр) до
Росiйської Федерацiї на пiдставi Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України i Урядом Росiйської Федерацiї про заохочення та взаємний захист iнвестицiй. Сума вимог близько 5 млрд. доларiв США, а з урахуванням вiдсоткiв - близько 7 млрд. доларiв США. (вiдшкодування шкоди внаслiдок незаконного захоплення майна в Криму).
Товариство є спiвпозивачем (справа № 2017-16).
Спiр розглядається арбiтражним трибуналом при Постiйнiй палатi третейського суду в м. Гаага (Нiдерланди). Юридичний супровiд арбiтражного розгляду здiйснюють
юристи НАК "Нафтогаз України".
Арбiтражний трибунал роздiлив провадження на двi стадiї.
На першiй стадiї арбiтражний трибунал розглядав питання юрисдикцiї та вiдповiдальностi Росiйської Федерацiї за порушення Iнвестицiйної угоди.
На другiй стадiї арбiтражного провадження арбiтражний трибунал оцiнюватиме розмiр збиткiв, завданих порушенням Iнвестицiйної угоди Росiйською Федерацiєю.
У лютому 2019 року арбiтражний трибунал винiс рiшення, яким встановив юрисдикцiю для розгляду спору та вiдповiдальнiсть Росiйської Федерацiї за порушення
Iнвестицiйної угоди, зазначивши, що Росiйська Федерацiя мала закрiпленi Iнвестицiйною угодою зобов'язання перед позивачами та порушила їх, незаконно
експропрiювавши активи НАК "Нафтогаз України" та її дочiрнiх пiдприємств в Криму.
В липнi 2019 року РФ подала заяву про намiр прийняти участь в процесi, в тому числi для перегляду рiшення по юрисдикцiї.
31.07.2019 НАК "Нафтогаз України" подав в трибунал позов про компенсацiю збиткiв за втрату активiв в Криму.
Уснi слухання з питань розмiру компенсацiї вiдбудуться в травнi 2020 року в Гаазi, а остаточне рiшення щодо суми компенсацiї очiкується наприкiнцi 2020 - першому
кварталi 2021 року.
Суть позовних вимог:
1. Винести рiшення, яким встановити, що Росiйська Федерацiя порушила Угоду мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про заохочення та
взаємний захист iнвестицiй вiд 27 листопада 1998 року.
2. Присудити грошову компенсацiю шкоди внаслiдок дiй Росiйської Федерацiї та вiдновити становище Групи Нафтогаз, яке iснувало б, якби Росiйська Федерацiя не
здiйснила анексiю АР Крим.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
0244881210,
22.03.2019

Орган, який
наклав штрафну
санкцію
ГУ ДФС у м. Києвi

Вид стягнення
податкове
повiдомлення рiшення

Інформація про
виконання
Оскаржується

Опис:
19.06.2019 Товариство звернулось до Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва з позовною
заявою, в якiй просить визнати протиправним i скасувати податкове повiдомлення-рiшення вiд
22.03.2019 №0244881210, яким нараховано 551000 грн. штрафу за платежем "рентна плата за
користування надрами континентального шельфу i в межах виключної (морської) економiчної зони",
застосовного за затримку сплати грошового зобов'язання розмiром 2505000 грн. та просило суд
вiдстрочити сплату судового збору.
05.07.2019 Окружним адмiнiстративним судом м. Києва вiдмовлено Товариству в задоволеннi
клопотання про вiдстрочення сплати судового збору у справi № 640/10979/19.
05.07.2019 Окружним адмiнiстративним судом м. Києва залишено без руху позовну заяву Товариства, у
зв'язку з несплатою судового збору.
05.09.2019 Окружним адмiнiстративним судом м. Києва в зв'язку з усуненням Товариством визначених
судом недолiкiв позовної заяви справу № 640/10979/19 прийнята до розгляду.
12.11.2019 Окружним адмiнiстративним судом м. Києва зупинено провадження у справi №
640/10979/19 до набрання законної сили рiшенням в адмiнiстративнiй справi № 826/24752/15.
2
09692615140103,
ГУ ДФС у м. Києвi
податкове
Оскаржується
24.07.2019
повiдомлення рiшення
Опис:
З 28.05.2019 по 18.06.2019 ГУ ДФС у м. Києвi проведено документальну планову виїзну перевiрку
Товариства з питань дотримання податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за
дотримання якого покладено на органи ДФС. За результатами перевiрки складено акт вiд 25.06.2019 №
375/26-15-14-01-03/153117.
29.07.2019 Товариством отримано податкове повiдомлення-рiшення ГУ ДФС у м. Києвi про
зобов'язання сплатити 12 073 946 грн. з яких 9 659 157 грн. - ПДВ та 2 414 789 грн. - штрафнi санкцiї,
вiдповiдно до акту перевiрки Товариство не погоджуючись з рiшенням ГУ ДФС у м. Києвi подало до
ДФС України скаргу вiд 02.08.2019 № 659/19 про скасування рiшення.
Строк для розгляду скарги сплив 04.10.2019.
Вiдповiдь на скаргу Товариства не надходила.
11.11.2019 Товариством подано позовну заяву про визнання протиправним та скасування податкового
повiдомлення-рiшення до Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва та просило вiдстрочити
сплату судового збору.
14.11.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва залишив позовну заяву без руху в зв'язку з
ненаданням до суду доказiв сплати судового збору.
03.12.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва вiдкрив провадження в адмiнiстративнiй справi
№ 640/22073/19 в зв'язку з усуненням недолiкiв позовної заяви.
3
09702615140103,
ГУ ДФС у м. Києвi
податкове
Оскаржується
24.07.2019
повiдомлення рiшення
Опис:
З 28.05.2019 по 18.06.2019 ГУ ДФС у м. Києвi проведено документальну планову виїзну перевiрку
Товариства з питань дотримання податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за
дотримання якого покладено на органи ДФС. За результатами перевiрки складено акт вiд 25.06.2019 №
375/26-15-14-01-03/153117.

29.07.2019 Товариством отримано податкове повiдомлення-рiшення ГУ ДФС у м. Києвi про
зобов'язання сплатити 65 227 660 грн. з яких 52 182 128 грн. - податок на прибуток та 13 045 532 грн. штрафнi санкцiї, вiдповiдно до акту перевiрки.
Товариство не погоджуючись з рiшенням ГУ ДФС у м. Києвi подало до ДФС України скаргу вiд
02.08.2019 № 660/19 про скасування рiшення.
Строк для розгляду скарги сплив 04.10.2019.
Вiдповiдь на скаргу Товариства не надходила.
11.11.2019 Товариством було подано позовну заяву про визнання протиправним та скасування
податкового повiдомлення-рiшення до Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва та просило
вiдстрочити сплату судового збору.
14.11.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва залишив позовну заяву без руху в зв'язку з
ненаданням до суду доказiв сплати судового збору.
03.12.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва вiдкрив провадження в адмiнiстративнiй справi
№ 640/22074/19 в зв'язку з усуненням недолiкiв позовної заяви.
4
09712615140103,
ГУ ДФС у м. Києвi
податкове
Оскаржується
24.07.2019
повiдомлення рiшення
Опис:
З 28.05.2019 по 18.06.2019 ГУ ДФС у м. Києвi проведено документальну планову виїзну перевiрку
Товариства з питань дотримання податкового, валютного та iншого законодавства, контроль за
дотримання якого покладено на органи ДФС. За результатами перевiрки складено акт вiд 25.06.2019 №
375/26-15-14-01-03/153117.
29.07.2019 Товариством отримано податкове повiдомлення-рiшення ГУ ДФС у м. Києвi про
зобов'язання виправити у показниках податкової звiтностi з податку на прибуток частину суми
вiд'ємного значення об'єкту оподаткування податком на прибуток, яку було завищено, а саме 101 721
472 грн. вiдповiдно до акту перевiрки.
Товариство не погоджуючись з рiшенням ГУ ДФС у м. Києвi подало до ДФС України скаргу вiд
02.08.2019 № 658/19 про скасування рiшення.
Строк для розгляду скарги сплив 04.10.2019
Вiдповiдь на скаргу Товариства не надходила.
11.11.2019 Товариством було подано позовну заяву про визнання протиправним та скасування
податкового повiдомлення-рiшення до Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва та просило
вiдстрочити сплату судового збору.
19.11.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва залишив позовну заяву без руху в зв'язку з
ненаданням до суду доказiв сплати судового збору.
03.01.2020 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва вiдкрив провадження в адмiнiстративнiй справi
№ 640/22072/19 в зв'язку з усуненням недолiкiв позовної заяви.
5
112995/10/26-15-17ГУ ДФС у м. Києвi
податкове рiшення
Оскаржується
07-14, 12.06.2019
(вимога)
Опис:
25.06.2019 Товариством подано скаргу до ДФС України.
05.07.2019 ДФС України прийнято рiшення про продовження строку розгляду скарги до 27.07.2019.
21.08.2019 ДФС України прийнято рiшення за результатами розгляду скарги Товариства, яким
залишено скаргу без задоволення.
28.08.2019 вказане рiшення отримано Товариством.
12.09.2019 Товариством подано позовну заяву про зобов`язання скасувати податкову вимогу до
Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва та просило вiдстрочити сплату судового збору.
30.09.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва залишив позовну заяву без руху в зв'язку з
ненаданням до суду доказiв сплати судового збору.
17.10.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва вiдкрив провадження в адмiнiстративнiй справi
№ 640/17441/19 в зв'язку з усуненням недолiкiв позовної заяви.вiдкрито провадження у справi.
6
0994161210,
ГУ ДФС у м. Києвi
податкове
Оскаржується

08.08.2019

повiдомлення рiшення

Опис:
20.08.2019 Товариством подано скаргу до ДФС України.
10.09.2019 ДФС України прийнято рiшення про призначення розгляду скарги 30.09.2019.
30.09.2019 ДФС України прийнято рiшення про продовження строку розгляду скарги до 19.10.2019.
17.10.2019 ДФС України прийнято рiшення за результатами розгляду скарги Товариства, яким
залишено скаргу без задоволення.
22.10.2019 вказане рiшення отримано Товариством.
25.10.2019 Товариством подано позовну заяву про зобов`язання скасувати податкову вимогу до
Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва та просило вiдстрочити сплату судового збору.
28.10.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва залишив позовну заяву без руху в зв'язку з
ненаданням до суду доказiв сплати судового збору.
27.11.2019 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва вiдкрив провадження в адмiнiстративнiй справi
№ 640/20528/19 в зв'язку з усуненням недолiкiв позовної заяви.вiдкрито провадження у справi.
20.01.2020 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва закiнчив пiдготовче провадження.
16.03.2020 Окружний адмiнiстративний суд мiста Києва Витребувати вiд Головного управлiння
Державної фiскальної служби у м. Києвi докази (паперовi, електроннi) подання податкового розрахунку
з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за лютий 2014 року вiд 20.03.2014
року № 9014740621.
7
0539140304,
ГУ ДФС у м. Києвi
податкове
Сплачено
22.07.2019
повiдомлення рiшення
Опис:
Сплачено 7 750,18 грн.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Станом на 31.12.2019 року в Державному акцiонерному товариствi "Чорноморнафтогаз" дiє
органiзацiйна структура, затверджена Рiшенням акцiонера Державного акцiонерного товариства
"Чорноморнафтогаз" вiд 07.03.2019 року № 15/2019 з граничною штатною чисельнiстю
працiвникiв - 59 шт.од.
Протягом 2019 року вiдбулись наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства та
штатному розписi Товариства:
1. Виведено посаду радника Генерального директора (1 шт.од.) та введено посаду
заступника Генерального директора (1 шт. од.).
Внесення змiн в органiзацiйну структуру Товариства обумовлено значним обсягом роботи
iз захисту iнтересiв Товариства пiд час примусового виконання рiшень за якими Товариство є
боржником, судових процесiв, а також великим обсягом проблемних питань у роботi з
Державною фiскальною службою України, Державною службою з геологiї та надр України,
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг. До функцiональних обов'язкiв Заступника Генерального директора
вiдносяться питання економiчної, кадрової, iнформацiйної безпеки, забезпечення охорони
об'єктiв Товариства, координацiя роботи з правоохоронними та контролюючими органами, з
Мiжнародною органiзацiєю кримiнальної полiцiї (Iнтерпол), Мiнiстерством закордонних справ
України.
2. Для виконання пiдготовчих та подальших робiт по експлуатацiї свердловини в
оперативно-виробничому вiддiлi департаменту органiзацiї виробничої дiяльностi виведено

посаду геолога (1 шт.од.) та введено посаду iнженера-технолога з видобутку нафти й газу (1
шт.од). Внесення зазначених змiн обумовлено запланованим спорудженням оцiночноексплуатацiйної свердловини № 87 Стрiлкового газового родовища Державного акцiонерного
товариства" "Чорноморнафтогаз", що дозволить достовiрно визначити рiвень пiдйому
газоводяного контакту та експлуатацiю нової свердловини, яка зменшить ризики
неконтрольованого передчасного обводнення свердловин I експлуатацiйного об'єкту.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 45 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом складає 1
особа. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
складає 1 особа. Фонд оплати працi вiдносно попереднього року збiльшився. Власна кадрова
програма емiтента вiдсутня.
У 2019 роцi працiвники Товариства проходили навчання за програмами: "Корпоративний
секретар", "Правила адвокатської етики та стандарти професiйної дiяльностi адвоката", "Кодекс
корпоративної етики та Антико-рупцiйна програма", "Комплаєнсу", "Правове регулювання
трудових вiдносин. Кадрове дiловодство", "Попередження та лiквiдацiя флюїдопроявлень i
протифонтанна безпека", "Системи Менеджменту Охорони Здоров'я та Безпеки Працi",
"Системи Менеджменту Безпеки Дорожнього Руху", "Практичнi аспекти реалiзацiї питань
пожежної безпеки, цивiльного захисту та надзвичайних ситуацiї, як елемент системи
менеджменту охорони здоров'я та безпеки працi", "Охорона працi".
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ДАТ "Чорноморнафтогаз" є членом Київської мiської органiзацiї роботодавцiв нафтогазової
галузi (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 41682955). Мiсцезнаходження об'єднання:
01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6. Термiн участi не визначено. Товариство разом з iншими
членами об'єднання має рiвнi права у вирiшеннi будь-яких питань дiяльностi об'єднання. Права
та обов'язки членiв зазначенi в Статутi об'єднання. Основною метою дiяльностi Київської мiської
органiзацiї роботодавцiв нафтогазової галузi є представництво iнтересiв членiв органiзацiї в
економiчних, соцiально-трудових та iнших вiдносинах, захист їх законних прав та iнтересiв, а
також координацiя та консолiдацiя дiй членiв органiзацiї для досягнення позитивних результатiв
їхньої дiяльностi та посилення їх впливу на процес формування соцiально-економiчної полiтики,
вдосконалення соцiально-трудових вiдносин та розвитку соцiального партнерства.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство є стороною (учасником) таких договорів про спільну діяльність:

Договiр про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, геологiчне дослiдження та дослiднопромислової експлуатацiї нафтогазових ресурсiв, а також подальшої розробки нафтогазних
родовищ на шельфi Азовського моря вiд 24.07.2003 № 2847, укладений з Шелтон Канада
Корпорейшн. Сума вкладiв сторiн спiльної iнвестицiної дiяльностi розподiляється мiж
сторонами по 50% та становить 1 094 130 доларiв США з кожної сторони, що на момент
пiдписання вiдповiдного додатку до договору становить 5 833 670 грн. Метою вкладiв є
отримання доходу. Договір фактично не виконувався. Дохiд за 2019 рiк вiдсутнiй.
Договiр про спiльну дiяльнiсть вiд 28.09.2007 № 1201, укладений з компанiєю "СiБiЕм Ойл
плс". Сума вкладiв: частка ДАТ "Чорноморнафтогаз" 49%, частка компанiї "СiБiЕм Ойл плс"
становить 51%; сукупний внесок становить 110 млн. доларiв США, що еквiвалентно 555, 5 млн.
грн. Метою вкладiв є отримання прибутку. Договір фактично не виконувався. Дохiд за 2019 рiк
вiдсутнiй.
Договiр про спiльну дiяльнiсть в Азовському морi вiд 24.10.2000 укладений з Дочiрньою
компанiєю "Укргазвидобування". Сума вкладiв сторiн спiльної дiяльностi розподiляється мiж
сторонами по 50%. Договiр укладений з метою отримання доходiв, створення нових робочих
мiсць, забезпечення органiзацiйно-технiчних та економiчних умов для спiльного iнвестування
робiт. Договір фактично не виконувався. Дохiд за 2019 рiк вiдсутнiй.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб вiдсутнi.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк ведеться Товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 - XIV, Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнших
нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку, Наказу про облiкову
полiтику Товариства № 27-ОД вiд 12.03.2019.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Згiдно з постановою КМУ вiд 19.10.2018 р. №187 "Про затвердження Положення про
покладення спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення
загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу" (зi змiнами) та
вiд 19.10.18 № 867 "Про затвердження Положення про покладення спецiальних обов'язкiв на
суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi
функцiонування ринку природного газу" на Товариство покладено спецiальнi обов'язки щодо
продажу природного газу власного видобутку Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз
України" (крiм обсягiв виробничо-технологiчних витрат, обсягiв, якi використовуються для
власних потреб Товариства, пов'язаних iз видобутком, пiдготовкою до транспортування i
транспортуванням природного газу, а також для виробництва скрапленого природного газу та
стабiльного бензину).
Основним i єдиним контрагентом Товариства є НАК "Нафтогаз України".
У 2019 роцi Товариство реалiзувало НАК "Нафтогаз України" товарний природний газ в
об'ємi 8,417 млн.м3, собiвартiсть реалiзованого природного газу склала 31 251,6 тис. грн., сума
виручки 45 133,0 тис. грн. без ПДВ. Виробництво Товариства залежить вiд сезонних змiн.
Цiна продажу м3 (без ПДВ) визначена вищезазначеними документами (та зазначена в
договорi) на рiвнi:
- 6 115,98 грн/тис.м3 до 1 травня 2019 р.,
- 5 875,17 грн/тис.м3 з 1 травня 2019 р.,
- 5 447,42 грн/тис. м3 з 1 червня 2019 р.,
- 4 811,63 грн/тис. м3 з 1 липня 2019 р.,
- 4 564,34 грн/тис. м3 з 1 серпня 2019 р.,
- 4 407,4933 грн/тис.м3 з 1 вересня 2019 р.,
- 4 190,8516 грн/тис.м3 з 1 жовтня 2019 р.,
- 4 805,09 грн/тис.м3 з 1 листопада 2019 р.,
- 4 194,71 грн/тис.м3 з 1 грудня 2019 р.
Канали збуту:
1. Оптовi продажi.
Методи продажу:
1. Прямi продажi.
До основних ризикiв в дiяльностi емiтента вiдносяться:
1. Ризик втрати Стрiлкового газового родовища внаслiдок ескалацiї конфлiкту
з
Росiйською Федерацiєю
Реалiзацiя ризику можлива через:
- Тимчасову окупацiю Автономної республiки Крим Росiйською Федерацiєю.
- Розташування Стрiлкового газового родовища поряд з лiнiєю розмежування з тимчасово
окупованою територiєю АР Крим.
Наслiдки при реалiзацiї ризику:
- Припинення ДАТ "Чорноморнафтогаз" дiяльностi з видобування природного газу на
Стрiлковому газовому родовищi;
- Недоотримання ДАТ "Чорноморнафтогаз" доходу вiд основного виду дiяльностi.
2. Ризик втраченої фiнансової вигоди внаслiдок неможливостi експлуатувати крановомонтажне судно "Тiтан-2"
Наразi судно перебуває у пошкодженому станi внаслiдок урагану, мексиканська Служба
вiдчуження майна (SAE) не вживає заходiв для його зняття з мiлини та вiдведення в безпечне
мiсце. Очікується остаточне рішення суду апеляційної інстанції у справі за позовом Товариства
до Служби відчудження майна Мексики про зобов`язання передати судно власнику у стані не

гіршому, ніж воно було прийняте на зберігання за рішенням органів прокуратури Мексики.
Судно знаходиться пiд арештом, накладеним за привiлейованою морською вимогою,
заявленою компанiєю "Оушн Вайд Iнтернешнл Сайпрус Лiмiтед" (Кiпр). За висновком
мексиканських юристiв SAE зараз несе вiдповiдальнiсть за судно та шкоду, завдану третiм
особам, включаючи шкоду навколишньому середовищу.
Наслiдком при реалiзацiї ризику може стати втрата фiнансової вигоди через неможливiсть
використовувати судно або надавати в оренду (фрахт).
3. Ризики пов'язанi з судовим процесом в Мексицi щодо краново-монтажного судна
"Тiтан-2". Товариство очікує рішення по суті Верховного Суду Мексики за своєю касаційною
скаргою на рішення, на виконання якого була спроба виставити судно на аукціон.
Наслiдком реалiзацiї ризику може стати втрата краново-монтажного судна "Тiтан-2".
4. Ризик судових позовiв третiх осiб до ДАТ "Чорноморнафтогаз" щодо стягнення
заборгованностi, яка виникла до 2014 року в результатi невиконання Товариством зобов'язань за
договорами.
Відповідно до даних бухгалтерського обліку Державного акціонерного товариства
«Чорноморнафтогаз» кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019 складає 13 074 893 тис.
грн., з яких 12 087 437 тис. грн. перед НАК "Нафтогаз України" або 93 % від загального обсягу.
Кредиторська заборгованість, підтверджена рішеннями судів, які набрали законної сили
складає 534 413 956 грн.
До основних кредиторів Товариства відносяться:
- НАК "Нафтогаз України" – 12 087 437 тис. грн. (судового процесу по стягненню не було);
- ПАТ "Сбербанк Росiї" - 332 034 881 грн. (судового процесу по стягненню не було);
- Чорноморський банк торгiвлi i розвитку - 25 178 тис. грн. (судового процесу по
стягненню не було);
- ПАТ "Промiнвестбанк" - 853 тис.грн. (судового процесу по стягненню не було);
- ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" - 128 430 тис. грн;
- Ділекс Чертерінг АпС – 39 361 тис. грн;
- ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" – 146 430 тис. грн;
- ТОВ "Укратоменерго" - 28 847 тис. грн;
- ТОВ "Інко-Профіт" - 14 670 тис. грн;
- ТОВ "СП "Стан-Комплект" - 21 906 тис. грн;
- ПАТ "Укргазвидобування" - 42 941 тис. грн;
- ТОВ "Нафтосервіс" - 62 243 тис. грн;
- ПАТ "Укртрансгаз" - 7 291 тис. грн;
- ТОВ "Сталіт" - 6 880 тис. грн.
- ПрАТ "Укргазбуд" - 87 051 тис. грн.
Наслiдки при реалiзацiї ризику:
Погiршення
економiчного
становища
та
фiнансових
показникiв
ДАТ "Чорноморнафтогаз";
- Неможливiсть для ДАТ "Чорноморнафтогаз" здiйснювати самостiйну господарську
дiяльнiсть.
5. Компрометацiя (розкриття) iнформацiї (disclosure) внаслiдок передачi її стороннiм
особам або несанкцiонованого доступу до IТ-систем
Реалiзацiя ризику можлива через:
- Недостатньо ефективну систему розподiлу прав доступу до iнформацiї;
- Незахищене зберiгання даних/ документiв;
- Втрату/передачу паролiв;
- Наявнiсть незахищеного конфiденцiйного трафiку;

- Вiдсутнiсть або неефективнiсть навчання персоналу;
- Передачу або повторне використання середовища збереження даних без вiдповiдного
знищення iнформацiї;
- Неефективнiсть або вiдсутнiсть процедур та засобiв захисту iнформацiї;
- Вiдсутнiсть визначеного дисциплiнарного процесу у випадку iнциденту iнформацiйної
безпеки;
- Халатнiсть, недбалiсть, необiзнанiсть персоналу.
Наслiдки при реалiзацiї ризику:
- Викрадення iнформацiї, яка мiстить комерцiйну таємницю;
- Репутацiйнi ризики;
- Пошкодження або фальсифiкацiя даних.
6. Ризик перебоїв в операцiйнiй дiяльностi Товариства внаслiдок загроз безпецi
Реалiзацiя ризику можлива через:
- Наявнi загрози об'єктам: дiї вiйськових у разi ескалацiї конфлiкту з боку РФ; дiї
незаконних вiйськових формувань ультрарадикального настрою тощо;
- Протиправне заволодiння майном або немайновими правами Товариства та спричинення
фiзичного впливу з боку стороннiх осiб на працiвникiв Товариства пiд час виконання службових
обов'язкiв (через зростання рiвня кримiногенної обстановки та iнших соцiальних та полiтичних
загострень).
Наслiдки при реалiзацiї ризику:
- Зрив/перебої в операцiйнiй дiяльностi Товариства;
- Обмежене виконання своїх обов'язкiв або тимчасова вiдсутнiсть працiвника;
- Невеликi, оборотнi наслiдки для здоров'я;
- Репутацiйнi втрати.
7. Ризик стягнення з Товариства ПДВ i податку на прибуток за результатами планової
виїзної перевiрки ДФС України.
Наслiдком при реалiзацiї ризику буде сплата ПДВ та податку на прибуток у розмiрi 77,3
млн. грн.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основними придбаннями Товариства за останні п’ять років є:
- реконструкцiя установки осушки газу пункту очистки i замiру газу (ПОЗ-3) Стрiлкового
ГР;
- реконструкцiя технологiчної обв'язки свердловин №79,80,81,82 Стрiлкового ГР;
- реконструкцiя iнженерних мереж виробничого майданчика ПОЗ-3 Стрiлкового ГР;
- комп'ютерна технiки, оргтехнiка ;
- офiсна технiки, сервер, програмне забезпечення для сервера;
- авторський нагляд по об'єкту "реконструкцiї установки осушки газу пункту очистки i
замiру газу (ПОЗ-3) Стрiлкового ГР";
- котли для системи опалення для Стрiлкового ГР;
- мобiльний генератор для Стрiлкового ГР;
- побутова технiка для Стрiлкового ГР;
- трансформатор для Стрiлкового ГР;
- меблевий кухонний набiр для Стрiлкового ГР;

- мотокоси для Стрiлкового ГР;
- автоматизована система раннього виявлення надзвичайних ситуацiй та оповiщення людей
у разi їх виявлення на ПОЗ-3 Стрiлкового ГР;
- аварiйний газогенератор для забезпечення ПОЗ-3 електроенергiєю;
- замiна системи енергозабезпечення Пункту очистки та замiру газу на Стрiлковому
газовому родовищi;
- агрегат цементувальний ЦА-320 стаціонарний в комплекті із лінією нагнітання, лінією
приймання та комплектом ЗІП;
- катер надувний «Колібрі»;
- автоматична система протипожежного захисту;
- вузол обліку газу на свічу (амбар) ПОЗ-3 Стрілкового газового родовища;
- скидний рятувальний надувний плід;
- прожектори вибухозахисні К-3-N-400S-SYM для освітлення Стрілкового газового
родовища.
Відчуження активів Товариства за останні п'ять років не відбувалось.
У 2020 роцi заплановано капiтальнi iнвестицiї за рахунок коштів Товариства в сумi 64 067,5
тис. грн. (без ПДВ), в тому числi:
- 54 188,3 тис. грн. бурiння експлуатацiйне (спорудження оцiночно-експлуатацiйної
свердловини №87 на Стрiлковому газовому родовищi з метою оптимiзацiї системи розробки
Стрiлкового родовища, отримання актуальних геолого-технологiчних даних щодо режимiв
роботи покладiв i розробки родовища в цiлому, а також значного збiльшення перiоду повного
забезпечення потреб мiсцевих споживачiв Генiчеського району та м. Генiчеськ природним
газом);
- 8 166,7 тис. грн. ремонт металоконструкцiй МСП-112 (вiдповiдно до результатiв
дiагностичних обстежень стану металоконструкцiй МСП-112, приписiв САРС "Лiкво" та
пропозицiй комiсiї НАК "Нафтогаз України" з перевiрки виконання органiзацiйно технiчних
заходiв iз забезпечення надiйної роботи об'єктiв ДАТ "Чорноморнафтогаз" в осiнньо-зимовий
перiод 2019/2020 року);
- 1 666,7 тис. грн. пiдключення свердловини;
- 45,8 тис. грн. обладнання для Стрiлкового ГР (компресор, бар'єр iскробезпечний, ключ
редуктор, мийка високого тиску).
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До складу основних засобiв Товариства входять будинки та споруди, машини та
обладнання (обчислювана, компютерна та офiсна технiка), транспортнi засоби та iншi основнi
засоби. Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 становить 13 787 506
тис. грн., знос - 13 598 459 тис. грн., що становить 99 % первiсної вартостi.
Протягом 2019 року проводились роботи з реконструкцiї установки осушки газу пункту
очистки i замiру газу (ПОЗ-3) Стрiлкового газового родовища та роботи з реконструкцiї
технологiчної обв'язки свердловин № 79, 80, 81, 82 та введено їх в експлуатацiю.
У 2020 роцi капiтальнi iнвестицiї заплановано в сумi 64 067,5 тис. грн. (без ПДВ), в тому

числi:
- 54 188,3 тис. грн. бурiння експлуатацiйне (спорудження оцiночно-експлуатацiйної
свердловини №87 на Стрiлковому газовому родовищi з метою оптимiзацiї системи розробки
Стрiлкового родовища, отримання актуальних геолого-технологiчних даних щодо режимiв
роботи покладiв i розробки родовища в цiлому, а також значного збiльшення перiоду повного
забезпечення потреб мiсцевих споживачiв Генiчеського району та м. Генiчеськ природним
газом);
- 8 166,7 тис. грн. ремонт металоконструкцiй МСП-112 (вiдповiдно до результатiв
дiагностичних обстежень стану металоконструкцiй МСП-112, приписiв САРС "Лiкво" та
пропозицiй комiсiї НАК "Нафтогаз України" з перевiрки виконання органiзацiйно технiчних
заходiв iз забезпечення надiйної роботи об'єктiв ДАТ "Чорноморнафтогаз" в осiнньо-зимовий
перiод 2019/2020 року);
- 1 666,7 тис. грн. пiдключення свердловини;
- 45,8 тис. грн. обладнання для Стрiлкового ГР (компресор, бар'єр iскробезпечний, ключ
редуктор, мийка високого тиску).
Наразi тривають роботи по отриманню дозвiльноi документацii в галyзi охорони
навколишнього середовища та рацiонального використання природних pecypciв. Вiдсутнiсть
дозвiльноi документацiї може негативно впливати на активи пiдприємства.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
До початку 2014 року Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" належним
чином провадило господарську дiяльнiсть, виконувало взятi на себе зобов'язання, чiтко
дотримувалось вимог чинного законодавства та нормативних актiв прийнятих зокрема
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Проте 27 лютого 2014 року збройне терористичне угрупування захопило примiщення
Верховної Ради та Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим.
1 березня 2014 року Рада федерацiї федеральних зборiв Росiйської Федерацiї ухвалила
рiшення щодо можливостi використання збройних сил Росiї на територiї України.
17 березня 2014 року Верховною Радою Автономної Республiки Крим прийнято незаконну
Постанову № 1758-6/14 "Про питання енергетичної безпеки Республiки Крим", згiдно з якою
власнiстю Республiки Крим визнається рухоме i нерухоме майно Державного акцiонерного
товариства "Чорноморнафтогаз", розташоване на територiї Республiки Крим, його
континентального шельфу, виключної (морської) економiчної зони, яке увiйшло i не ввiйшло до
статутного капiталу Державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у складi
необоротних (у тому числi нематерiальних) i оборотних активiв, у тому числi державне (Україна)
майно, передане йому в користування i знаходиться на балансовому i позабалансовому облiку. В
результатi неправомiрних дiй самопроголошеної влади АР Крим за юридичною адресою
Товариства (АР Крим, м. Сiмферополь, пр. Кiрова/пров. Совнаркомовський, 52/1, (ЄДРПОУ
00153117) створено нове пiдприємство - Кримське республiканське пiдприємство
"Чорноморнафтогаз", яким привласнено оригiнали документiв i майно Державного акцiонерного
товариства "Чорноморнафтогаз", та яким на цей час розпоряджаються та володiють
нелегiтимним чином призначенi особи.
Крiм цього, Закон України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим
на тимчасово окупованiй територiї України" визначає статус територiї України, тимчасово
окупованої внаслiдок збройної агресiї Росiйської Федерацiї, встановлює особливий правовий
режим на цiй територiї, визначає особливостi дiяльностi державних органiв, органiв мiсцевого

самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй в умовах цього режиму, додержання та
захисту прав i свобод людини i громадянина, а також прав i законних iнтересiв юридичних осiб.
Тимчасово окупованою територiєю, згiдно п. 1 ч. 1 ст. 3 названого Закону, визначається
сухопутна територiя Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя, внутрiшнi води України
цих територiй.
Разом з тим, у зв'язку iз збройною агресiєю Росiйської Федерацiї, що мала мiсце на
територiї Автономної Республiки Крим у лютому-березнi 2014 року, Товариство втратило
виробничi потужностi, матерiальнi активи, печатку, статутнi документи, бухгалтерську
документацiю, що об'єктивно позбавило Товариство можливостi належним чином здiйснювати
господарську дiяльнiсть.
У зв'язку з вказаними подiями Товариство було змушене змiнити мiсцезнаходження та
протягом 2014 року здiйснювало вiдновлення статутної, правовстановлюючої, бухгалтерської та
iншої документацiї.
Вказане пiдтверджується висновком Торгово-промислової палати України вiд 04.12.2014 №
5668/05-5, в якому зазначено, що вналiдок настання обставин непереборної сили, Товариство не
має доступу до своїх виробничих потужностей, втратило можливiсть здiйснювати свою
господарську дiяльнiсть за звичайних умов, в тому числi виконувати власнi зобов'язання у
порядку, передбаченому чинним законодавством України, умовами укладених договорiв,
починаючи з 27 лютого 2014 року i до вiдновлення конституцiйного ладу України на тимчасово
окупованiй територiї Автономної Республiки Крим здiйснення господарської дiяльностi у
вiдповiдностi з вимогами законодавства України неможливе. Крiм того, Закон України "Про
забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї
України" визначає статус територiї України, тимчасово окупованої внаслiдок збройної агресiї
Росiйської Федерацiї, встановлює особливий правовий режим на цiй територiї, визначає
особливостi дiяльностi державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств,
установ i органiзацiй в умовах цього режиму, додержання та захисту прав i свобод людини i
громадянина, а також прав i законних iнтересiв юридичних осiб.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Джерелами
фiнансування
дiяльностi
Державного
акцiонерного
товариства
"Чорноморнафтогаз" є виключно власнi кошти пiдприємства.
Подальшi можливi шляхи покращення лiквiдностi емiтента можна оцiнювати пiсля
остаточного рішення трибуналу у справі за позовом Групи Нафтогаз до Російської Федерації.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Станом на кiнець звiтного перiоду у Товариствi укладений, але ще не виконаний договiр на
реалiзацiю природного газу Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України" вiд
13.12.2018 №14/3478/18, на загальну суму 87 653,25 тис. грн. з ПДВ.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В 2020 роцi основними напрямами дiяльностi Товариства будуть:
1. Вжиття заходiв, спрямованих на покращення якостi природного газу i забезпечення

безперебiйного, безаварiйного видобутку на Стрiлковому газовому родовищi та постачання його
споживачам Генiчеського району Херсонської областi.
2. Виконання спецiального обов'язку щодо продажу видобутого природного газу НАК
"Нафтогаз України" для постачання побутовим споживачам та релiгiйним органiзацiям.
3. Проведення комплексу робiт зi спорудження оцiночно-експлуатацiйної свердловини №
87 на Стрiлковому газовому родовищi, що забезпечить додатковий видобуток газу в зимовий
перiод за виникнення такої потреби.
4. Ведення претензiйно-позовної роботи з кредиторами/дебiторами та органами державної
податкової служби.
5. Взаємодiя зi Службою безпеки України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ, органами
Нацiональної полiцiї та органами прокуратури у порушених кримiнальних провадженнях за
фактами незаконного заволодiння майном Товариства.
6. Здiйснення заходiв щодо встановлення контролю над крановим судном "ТIТАН-2", що
знаходиться у Мексиканськiй затоцi. Продовження юридичного супроводження судових справ,
якi знаходяться у провадженнi судiв Мексиканських Сполучених Штатiв. Вжиття правових
заходiв, спрямованих на запобiгання звернення стягнень на судно.
7. Спiвпраця з НАК "Нафтогаз України", а також Мiнiстерством закордонних справ України
та Мiнiстерством юстицiї України в частинi пiдготовки документiв, необхiдних для
представлення iнтересiв Товариства в мiжнародних судах проти Росiйської Федерацiї.
Варто звернути увагу на те, що основним чинником, що вплинув на фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства у 2019 роцi, як i ранiше, залишається факт тимчасової
окупацiї територiї АР Крим, незаконне захоплення активiв Товариства, вiдсутнiсть можливостi
вести сталу господарську дiяльнiсть.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В звiтному роцi роботи з дослiджень та розробок не виконувались, кошти не витрачались.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Дирекцiя

Структура

Персональний склад

Колегiальний виконавчий орган
Товариства, який здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства.

Генеральний директор/член дирекцiї Нєжнова Свiтлана Володимирiвна;
Перший заступник Генерального
директора/член дирекцiї - Кондратов
Андрiй Вiкторович;
Член дирекцiї - Горобець Петро
Васильович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

Освіта

Стаж
роботи
(років)

1

2

3

4

5

6

Генеральний
директор/член дирекцiї

Нєжнова Свiтлана
Володимирiвна

1974

Повна вища

20

1

2

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
Публiчне акцiонерне
товариство "Державне
акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогаз",
00153117, Голова Правлiння.

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

13.03.2018, 5

Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв посадової особи встановлюється Статутом Товариства.
Винагороду отримує згiдно контракту, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
31.07.2014 - 22.03.2016 - тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державне акцiонерне
товариство "Чорноморнафтогаз";
23.03.2016 - 12.03.2018 - Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз";
13.03.2018 - по теперiшнiй час Генеральний директор Акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз".
Посадова особа обiймає посаду радника Голови Правлiння Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України",
iдентифiкацiйний код 20077720, адреса мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6.
Публiчне акцiонерне
Перший заступник
товариство "Державне
Генерального
Кондратов Андрiй
акцiонерне товариство
1979
Повна вища
18
13.03.2018, 5
директора/член
Вiкторович
"Чорноморнафтогаз",
дирекцiї
00153117, Перший заступник
Голови Правлiння.
Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв посадової особи встановлюється Статутом Товариства.
Винагороду отримує згiдно контракту, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 18 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
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17.11.2014 - 22.01.2017 - заступник Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз";
23.01.2017 - 12.03.2018 - Перший заступник Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогаз";
13.03.2018 - по теперiшнiй час Перший заступник Генерального директора Акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство
"Чорноморнафтогаз".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Публiчне акцiонерне
товариство "Державне
акцiонерне товариство
Член дирекцiї
Горобець Петро Васильович
1979
Повна вища
17
13.03.2018, 5
"Чорноморнафтогаз",
00153117, Перший заступник
Голови Правлiння.
Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв посадової особи встановлюється Статутом Товариства.
Винагороду отримує згiдно контракту, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 17 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
15.09.2014 - 01.09.2015 - заступник начальника департамента органiзацiї виробничої дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз";
02.09.2015 - 12.03.2018 - заступник Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз";
13.03.2018 - по теперiшнiй час заступник Генерального директора Акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Фiрма
Головний бухгалтер
Кулiбаба Оксана Василiвна
1968
Повна вища
25
26.10.2018, "Антологiя", 22629626,
Головний бухгалтер.
Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв посадової особи передбачено Статутом та внутрiшнiми докуменами Товариства, розмiр виплаченої винагороди
згiдно штатним росписом.
Статутом Товариства не обмежується термiн, на який призначається головний бухгалтер.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи – 25 років.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
17.10.2012 - 11.08.2017 - Головний бухгалтер Державного спецiалiзованого видавництва "Освiта";
14.08.2017 - 18.03.2018 - заступник директора з економiчних питань ТОВ "Фiрма "Антологiя";
19.03.2018 - 25.10.2018 - Головний бухгалтер ТОВ "Фiрма "Антологiя";
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26.10.2018 - по теперiшнiй час Головний бухгалтер Акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз".
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕСТ
Голова ревiзiйної
Пустовойтова Кристина
1985
Повна вища
12
ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ
02.08.2019, 3
комiсiї
Миколаївна
БАНК", 34575675, Старший
аналiтик.
Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв посадової особи встановлюється Статутом Товариства.
Винагороду отримує згiдно трудового договiру, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 12 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2010 - 2015 - ПАТ "УКРГАЗБАНК", заступник начальника управлiння;
2015 - 2016 - АТ "Апекс-банк", начальник управлiння, начальник вiддiлу;
2016 - 2017 - АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК", старший аналiтик;
2017 - поточна дата - Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" , керiвник групи Служби внутрiшнього аудиту.
Посадова особа обiймає посаду керiвника групи Служби внутрiшнього аудиту Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України", iдентифiкацiйний код 20077720, адреса мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6.
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Член ревiзiйної комiсiї
Косицька Вiкторiя Петрiвна
1987
Повна вища
10
"БЮРО ВЕРIТАС
02.08.2019, 3
СЕРТИФIКЕЙШН
УКРАЇНА", 32490988,
аудитор.
Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв посадової особи встановлюється Статутом Товариства.
Винагороду отримує згiдно трудового договiру, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 10 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2010 - 2016 - ДГП "СВЦО", аудитор;
2016 - 2017 - ТОВ "Бюро верiтас", аудитор;
2017 - поточна дата - Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник вiддiлу технiчної експертизи
Служби внутрiшнього аудиту.
Посадова особа обiймає посаду начальника вiддiлу технiчної експертизи Служби внутрiшнього аудиту Акцiонерного товариства "Нацiональна
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акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", iдентифiкацiйний код 20077720, адреса мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6.
ФIЛIЯ "НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
ТЕХНIЧНОЇ ДIАГНОСТИКИ
"ТЕХДIАГАЗ"
АКЦIОНЕРНОГО
Мороз Анатолiй
Член ревiзiйної комiсiї
1987
Повна вища
10
ТОВАРИСТВА
02.08.2019, 3
Олександрович
"УКРТРАНСГАЗ", 24746520,
Iнженер I категорiї вiддiлу
технiчної дiагностики та
обладнання компресорних
станцiй.
Опис:
Обсяг повноважень та обов'язкiв посадової особи встановлюється Статутом Товариства.
Винагороду отримує згiдно трудового договiру, умови якого є конфiденцiйною iнформацiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 10 рокiв.
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
2011 - 2017 - ПАТ "Укртрансгаз" Фiлiя НВД "Техдiагаз", iнженер I кат. вiддiлу технiчної дiагностики та обладнання компресорних станцiй;
2017 - поточна дата - Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", старший експерт Служби внутрiшнього аудиту.
Посадова особа обiймає посаду старшого експерта Служби внутрiшнього аудиту Акцiонерного товариства "Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України", iдентифiкацiйний код 20077720, адреса мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Акцiонерне товариство
"Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України"

20077720

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01601, Україна, Київська обл.,
Шевченкiвський р-н р-н, м. Київ,
вул. Богдана Хмельницького, 6

100
Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В 2020 роцi основними напрямками дiяльностi Акцiонерного товариства "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далi - Товариство) будуть:
1. Вжиття заходiв, спрямованих на покращення якостi природного газу i забезпечення
безперебiйного, безаварiйного видобутку на Стрiлковому газовому родовищi та постачання його
споживачам Генiченського району Херсонської областi.
2. Виконання спецiального обов'язку щодо продажу видобутого природного газу
Акцiонерному товариству "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" (далi - НАК
"Нафтогаз України") для постачання побутовим споживачам та релiгiйним органiзацiям.
3. Проведення комплексу робiт зi спорудження оцiночно-експлуатацiйної свердловини №87
на Стрiлковому газовому родовищi, що забезпечить додатковий видобуток газу в зимовий перiод
за виникнення такої потреби.
4. Ведення претензiйно-позовної роботи з кредиторами/дебiторами та органами державної
податкової служби.
5. Взаємодiя зi Службою безпеки України, Мiнiстерством внутрiшнiх справ, органами
Нацiональної полiцiї та органами прокуратури у порушених кримiнальних провадженнях за
фактами незаконного заволодiння майном Товариства.
6. Здiйснення заходiв щодо встановлення контролю над крановим судном "ТIТАН - 2", що
знаходиться у Мексиканськiй затоцi. Продовження юридичного супроводження судових справ,
якi знаходяться у провадженнi судiв Мексиканських Сполучених Штатiв. Вжиття правових
заходiв, спрямованих на запобiгання звернення стягнень на судно.
7. Спiвпраця з НАК "Нафтогаз України", а також Мiнiстерством закордонних справ України
та Мiнiстерством закордонних справ України та Мiнiстерством юстицiї України у частинi
пiдготовки документiв, необхiдних для представлення iнтересiв Товариства в мiжнародних судах
проти Росiйської Федерацiї.

Варто звернути увагу на те, що основним чинником, що вплинув на фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства у 2019 роцi, як i ранiше, залишається факт тимчасової
окупацiї територiї Автономної Республiки Крим, незаконне захоплення активiв Товариства,
вiдсутнiсть можливостi вести сталу господарську дiяльнiсть.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство до анексiї Росiйською Федерацiєю Автономної Республiки Крим було єдиним
пiдприємством паливно-енергетичного комплексу, що забезпечувало розробку шельфу Чорного
та Азовського морiв та видобувало близько 2 млрд. м3 природного газу на рiк.
До основних активiв Товариства входили:
- власна газотранспортна мережа довжиною понад 1,2 тис. км;
- 370 км морських газопроводiв;
- 45 газорозподiльних станцiй;
- Глiбовське пiдземне сховище газу (ПСГ) повною ємнiстю 1 млрд м3 з можливiстю
збiльшення активного об'єму до 3 млрд м3;
- 10 родовищ, що знаходились в експлуатацiї, з яких: 7 - на морi та 3 на сушi;
- 31 плавзасiб (в тому числi самопiдйомнi плавучi буровi установки п'ятого поколiння
"Петро Годованець" i "UKRAINE"), пiсля анексiї всi плавзасоби перереєстрованi та закрiпленi за
портом Одеса (замiсть портiв Севастополь та Чорноморське, АР Крим).
В результатi неправомiрних дiй Росiйської Федерацiї за юридичною адресою Товариства
(АР Крим, м. Сiмферополь, пр. Кiрова/пров. Совнаркомовський, 52/1) було незаконно створено в
березнi 2014 року так зване "Крымское республиканское предприятие "Черноморнефтегаз" (з 25
листопада 2014 року - "Государстенное унитарное предприятие Республики Крым
"Черноморнефтегаз").
З 2014 року вищезазначене пiдприємство внесено до санкцiйних спискiв
країн
Європейського союзу, Сполучених Штатiв Америки, Канади, Норвегiї, Швейцарiї, Австралiї,
Японiї та Лiхтенштейну.
З моменту окупацiї i по дату складання цього звiту вищезазначене пiдприємство незаконно
користується майном та здiйснює видобуток вуглеводнiв без будь-яких дозволiв держави
Україна на користування надрами з 9 родовищ Товариства, а саме:
iз 4 родовищ на шельфi Чорного моря - Голiцинське ГКР, Архангельське ГР, Штормове ГР
та Одеське ГР;
iз 2 родовищ в акваторiї Азовського моря - Схiдноказантипське ГР та Пiвнiчнобулганацьке
ГР;
iз 3 родовищ на сушi Автономної Республiки Крим - Джанкойське ГР, Задорненське ГР i
Семенiвське НР.
Всього за перiод окупацiї iз вищезазначених родовищ Росiйська Федерацiя незаконно
видобула близько 10,4 млрд.м3 природного газу, 309 тис. тонн газового конденсату та нафти.
Наразі у Товариства є в наявності краново - монтажне судно "ТIТАН-2" та Стрiлкове газове
родовище в Генiчеському районi Херсонської областi.
Валовий обсяг видобутого Товариством природного газу на Стрiлковому газовому
родовищi у 2019 роцi склав 8,898 млн.м3, що бiльше планового показника на 0,398 млн.м3 .
У 2019 роцi Товариство реалiзувало НАК "Нафтогаз України" товарний природний газ в
об'ємi 8,417 млн.м3, що бiльше планового показника на 0,218 млн.м3.
У 2019 роцi планувалось отримати дохiд вiд реалiзацiї газу НАК "Нафтогаз України" 64 577,2 тис.грн. Фактично отримано - 54 159,4 тис. грн., що на 10 417,8 тис.грн. менше
планового показника за рахунок того що, при формуванні фінансового плану на 2019 рік

планувалась ціна реалізації природного газу:
з 01.01.2019 по 30.04.2019 – 6 115,98 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ;
з 01.05.2019 по 31.12.2019 – 7 047,07 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ;
По факту цiна реалiзацiї природного газу власного видобутку для Державного акцiонерного
товариства "Чорноморнафтогаз" була переглянута в бiк зменьшення з 01.01.2019 складала 6
155,98 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.05.2019 - 5 875, 17 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.06.2019 5 447,42 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.07.2019 - 4 811,63 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.08.2019
- 4 564,37 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.09.2019 - 4 407,4933 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з
01.10.2019 - 4 190,8516 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.11.2019 - 4 805,09 грн. за 1 тис. м3 без
ПДВ, з 01.12.2019 - 4 194,71 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ.
Чистий дохiд Товариства за звiтний перiод становить 45 132,8 тис.грн.
Впродовж 2019 року Товариством за результатами фiнансово - господарської дiяльностi
сплачено податкiв та iнших обов'язкових платежiв та зборiв до державного та мiсцевих бюджетiв
в обсязi 16 384,3 тис.грн.
Варто звернути увагу на те, що основним чинником, що вплинув на фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства у 2019 роцi, як i ранiше, залишається факт тимчасової
окупацiї територiї Автономної Республiки Крим, незаконне захоплення активiв Товариства,
вiдсутнiсть можливостi вести сталу господарську дiяльнiсть. З огляду на зазначенi обставини,
мали мiсце звернення кредиторiв до суду i, як наслiдок, накладення арештiв на банкiвськi
рахунки Товариства, що дестабiлiзувало ведення господарської дiяльностi пiдприємства.
Пiдсумовуючи дiяльнiсть Товариства за 2019 рiк, слiд вiдмiтити наступне:
- видобуток природного газу склав 8,898 млн.м3, що бiльше планового показника на 0,398
млн.м3;
- планувався збиток в сумi 59 224,7 тис.грн., фактично Товариство отримало збиток в сумi
27 226,8 тис. грн;
- сплачено податкiв та платежiв на користь держави на загальну суму 16 384,3 тис.грн;
- станом на 31.12.2019 року заборгованiсть по виплатi заробiтної плати на пiдприємствi
вiдсутня.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану
і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Рiшень про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
Товариством протягом 2019 року не приймалось.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.
Товариством не використовуються операцiї пов'язанi з хеджуванням.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного
ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв, оскiльки єдиним акцiонером
Товариства є Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" i цiна природного газу
встановлюється вiдповiдно до рiшення правлiння та вiдповiдно до норм Закону України "Про

ринок природного газу".
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство у своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати
власний кодекс корпоративного управлiння. Згiдно з статтею 33 Закону України "Про акцiонернi
товариства", питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства
вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв.
Загальними зборами акцiонера Товариства кодекс корпоративного управлiння не
затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким
керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не
приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї
Товариства на фондових бiржах не котируються та Товариство не є членом будь-якого об'єднання
юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi,
визначенi чинним законодавством України та Статутом, який розмiщений за посиланням
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf.
Будь-яка
iнша
практика
корпоративного управлiння (понад визначенi законодавством вимоги) не застосовується.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не
наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не
користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові

100
Вiдповiдно до Статуту Товариства, засновником та єдиним акцiонером
Товариства є Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
(iдентифiкацiйний код 20077720).

Згiдно зi статтею 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" до
товариства з одним акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього
закону, зокрема, в частинi порядку скликання, реєстрацiї та проведення загальних
зборiв акцiонерiв. Повноваження загальних зборiв товариства, передбаченi
статтею 33 цього Закону та внутрiшнiми документами Товариства, здiйснюються
акцiонером одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до компетенцiї
загальних зборiв, оформлюється ним письмово (у формi рiшення). Таке рiшення
акцiонера має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства та
розмiщенi
на
офiцiйному
веб-сайтi
Товариства
за
посиланням:
https://chornomornaftogaz.com.ua/pro-tovarystvo/opryliudnennia-informatsii/rishenniazagalnih-zboriv-aktsioneriv.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Єдиним акцiонером Товариства є Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України" (iдентифiкацiйний код 20077720).
Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються
Інше (зазначити)
положення статей 33-48 цього закону, зокрема, в частинi порядку
скликання, реєстрацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Повноваження загальних зборiв здiйснюються акцiонером
одноосiбно.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Єдиним акцiонером Товариства є Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України" (iдентифiкацiйний код 20077720).
Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються
положення статей 33-48 цього закону, зокрема, в частинi порядку
скликання, реєстрацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Повноваження загальних зборiв здiйснюються акцiонером

одноосiбно.
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Додатковий випуск акцій
X
Унесення змін до статуту
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Єдиним акцiонером Товариства є Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України" (iдентифiкацiйний код 20077720).
Вiдповiдно до статтi 49 Закону України "Про акцiонернi
товариства" до товариства з одним акцiонером не застосовуються
Інше (зазначити)
положення статей 33-48 цього закону, зокрема, в частинi порядку
скликання, реєстрацiї та проведення загальних зборiв акцiонерiв.
Повноваження загальних зборiв здiйснюються акцiонером
одноосiбно.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Єдиним акцiонером Товариства є Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України" (iдентифiкацiйний код 20077720). Вiдповiдно до статтi
49 Закону України "Про акцiонернi товариства" до товариства з одним
Інше (зазначити) акцiонером не застосовуються положення статей 33-48 цього закону,
зокрема, в частинi порядку скликання, реєстрацiї та проведення загальних
зборiв акцiонерiв. Повноваження загальних зборiв здiйснюються
акцiонером одноосiбно.
У разі скликання, але непроведення річних

Фактiв скликання, але не проведення чергових

(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

загальних зборiв у 2019 роцi не було.

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Фактiв скликання, але не проведення
позачергових загальних зборiв у 2019 роцi не
було.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Залежний член
наглядової ради

Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності

Ні
X
X
X

Персональний склад
комітетів

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

Ні
X
X
X
X

Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Генеральний
директор/член дирекцiї Нєжнова С.В.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор/член дирекцiї Товариства здiйснює
свої функцiональнi обов'язки в межах компетенцiї, яка
вiдображена в Статутi Товариства, що знаходиться на офiцiйному

Перший заступник
Генерального
директора/член дирекцiї Кондратов А.В.
Член дирекцiї - Горобець
П.В.

веб-сайтi
Товариства
за
посиланням:
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf
Перший заступник Генерального директора/член дирекцiї
Товариства здiйснює свої функцiональнi обов'язки в межах
компетенцiї, яка вiдображена в Статутi Товариства, що
знаходиться на офiцiйному веб-сайтi Товариства за посиланням:
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf
Член дирекцiї Товариства здiйснює свої функцiональнi
обов'язки в межах компетенцiї, яка вiдображена в Статутi
Товариства, що знаходиться на офiцiйному веб-сайтi Товариства
за
посиланням:
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf

Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2019 року дирекцiєю розглянуто 106 питань
поточної дiяльностi Товариства, якi вiдображенi в 75 протоколах
засiдання дирекцiї.
Найпоширенiшими питаннями, якi розглядались на
засiданнях дирекцiї, були питання, що стосуються вчинення
правочинiв пов'язаних з дiяльнiстю Товариства.
Порядок прийняття рiшень дирекцiї Товариства зазначений
в Статутi Товариства, що знаходиться на офiцiйному веб-сайтi
Товариства
за
посиланням:
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf

Оцінка роботи
виконавчого органу

Задовільна.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
В рамках впровадження системи внутрiшнього контролю у Державному акцiонерному
товариствi "Чорноморнафтогаз" органiзовано такi функцiї, як управлiння ризиками, комплаєнс,
фiнансовий контроль, введено посади до штатного розкладу та затверджено основнi внутрiшнi
документи, що регулюють вiдповiднi питання. Серед iншого, затверджено такi документи як
Антикорупцiйна програма Товариства, Програма запобiгання порушенням вимог законодавства
(Комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз i Полiтика про систему внутрiшнього контроль Групи
Нафтогаз взятi до вiдома для використання в роботi.
Фахiвець з питань комплаєнсу Товариства розробив та впровадив у Товариствi документи,
що стосуються корпоративної етики, протидiї корупцiї, розробив та iмплементував програми
запобiгання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програма) та документiв з питань
комплаєнсу, а також контролює неухильне виконання та дотримання вимог цих документiв всiма
працiвниками Товариства. Фахiвець з питань комплаєнсу виявляє комплаєнс-ризики, а також з

фахiвецем з управлiння ризиками розробляє та впроваджує контрольнi процедури для їх
попередження та реагування.
Фахiвець з управлiння ризиками Товариства, його дiяльнiсть регламентується Програмою з
управлiння ризиками Групи Нафтогаз, Методикою управлiння ризиками Групи Нафтогаз та
Регламентом взаємодiї в рамках Групи Нафтогаз при управлiння ризиками. Цi документи були
розробленi Службою управлiння ризиками Групи Нафтогаз iз врахуванням найкращих свiтових
практик у сферi управлiння ризиками, в тому числi положень мiжнародних стандартiв (ISO/IEC
31010:2009 Управлiння ризиками - Методи оцiнки ризику, ISO 31000:2009 Управлiння ризиками
- Принципи та керiвнi вказiвки).
Також, у Товариствi було введено посаду Фiнансовий контролер, який:
- забезпечує створення та пiдтримку бази формалiзованих бiзнес-процесiв у рамках Групи
Нафтогаз;
- забезпечує встановлення контрольних процедур з метою ефективного управлiння
ризиками рiвня бiзнес-процесiв Групи Нафтогаз, запобiгання збиткам Компанiї, пiдприємств
Групи Нафтогаз та Групи Нафтогаз у цiлому;
- здiйснює монiторинг ефективностi бiзнес-процесiв (вчасного та ефективного досягнення
поставлених цiлей та встановлених показникiв пiсля їх встановлення) та контрольних процедур
у рамках Групи Нафтогаз;
здiйснює монiторинг процесу управлiння ефективнiстю дiяльностi та контроль за
досягненням показникiв дiяльностi та управлiнської ефективностi пiсля впровадження
вiдповiдних процесiв.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнестак
ні
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X

Ні
X
X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація про
Інформація
Інформація
Документи
Копії
Інформація
діяльність
розповсюдж оприлюднюється надаються докуме розміщуєтьс
акціонерного
ується на
в
для
нтів
я на
товариства
загальних загальнодоступні ознайомлен надают
власному
зборах
й інформаційній
ня
ься на
веб-сайті
базі даних
безпосередн запит акціонерног
Національної
ьо в
акціоне
о
комісії з цінних
акціонерно
ра
товариства
паперів та
му
фондового ринку товаристві
про ринок

цінних паперів
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше
10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)

X
X
X
X
X

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

№ з/п

1

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Акцiонерне товариство
"Нацiональна акцiонерна компанiя
"Нафтогаз України"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
20077720

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

100

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
376 515 500
Опис

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження

0

Обмеження вiдсутнi.

Дата
виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Товариства
(доступний за посиланням
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf) до
виключної компетенцiї загальних зборiв належить:
обрання та припинення повноважень членiв дирекцiї (як в цiлому дирекцiї так i окремих
членiв), в тому числi Генерального директора та Першого заступника Генерального директора;

прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень
та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
прийняття рiшення про вiдсторонення члена (членiв) дирекцiї вiд здiйснення повноважень;
обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове
припинення їх повноважень.
Згiдно iз положеннями Статуту повноваження члена дирекцiї припиняються достроково у
разi:
складання повноважень за його особистою заявою;
визнання його судом недiєздатним або безвiсно вiдсутнiм;
припинення його повноважень за рiшенням загальних зборiв;
його смертi.
Статут
доступний
за
посиланням:
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf
Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади наказом Генерального
директора Товариства або особи, що виконує його обов'язки.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим
особам емiтента в разi їх звiльнення не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Генерального директора, згiдно Статуту (доступний за посиланням
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf):
органiзовує роботу дирекцiї, скликає засiдання та головує на них, забезпечує ведення
протоколiв, органiзує контроль за виконанням прийнятих дирекцiєю рiшень;
визначає повноваження окремих членiв дирекцiї;
в межах власної компетенцiї видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання
всiма працiвниками Товариства;
укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства колективний договiр, змiни та доповнення до
нього;
без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд
його iменi правочини самостiйно або за умови прийняття рiшення уповноваженим органом
Товариства, у випадках, передбачених статутом;
вчиняє правочин (якщо рiшення про його вчинення належить до компетенцiї загальних
зборiв, за умови отримання такого рiшення) у межах, передбачених затвердженим загальними
зборами фiнансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, меншу 5 000 000 гривень (п'ять
мiльйонiв гривень) або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, розрахований за курсом
Нацiонального банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення вiдповiдного
правочину;
вчиняє правочин (якщо рiшення про його вчинення належить до компетенцiї загальних
зборiв, то за умови отримання такого рiшення) за межами, передбаченими затвердженим
загальними зборами фiнансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, меншу 1 000 000
гривень (один мiльйон гривень) або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, розрахований
за курсом Нацiонального банку України, станом на 31 грудня року, що передує року вчинення
вiдповiдного правочину;
розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених
законодавством України, статутом та рiшеннями органiв Товариства;
пiдписує документи вiд iменi Товариства, у тому числi розрахунковi та банкiвськi, на правi

першого пiдпису;
видає довiреностi на вчинення правочинiв вiд iменi Товариства, видає накази, дає
розпорядження, доручення та вказiвки, обов'язковi для виконання усiма працiвниками
Товариства;
вiдкриває i закриває рахунки Товариства в банкiвських установах як в Українi так i за
кордоном, у порядку, передбаченому законодавством;
вiдповiдно до положення Товариства про порядок вiдбору та призначення на посади, що
затверджується загальними зборами, призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв
Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, якi заснованi Товариством, фiлiй, представництв та
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, укладає трудовi договори (контракти) та угоди з
такими керiвниками, застосовує до працiвникiв Товариства заходи заохочення, дисциплiнарного
стягнення, приймає рiшення про притягнення їх до матерiальної вiдповiдальностi вiдповiдно до
законодавства, умов колективного договору Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
забезпечує розроблення органiзацiйної структури Товариства та подання її на затвердження
загальним зборам;
затверджує органiзацiйну структуру апарату управлiння Товариства (та надає копiї
органiзацiйної структури та наказу про її затвердження загальним зборам не пiзнiше трьох
робочих днiв з дати її затвердження), дочiрнiх пiдприємств Товариства, якi заснованi
Товариством, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
затверджує штатний розпис апарату управлiння Товариства, штатнi розписи вiдокремлених
пiдроздiлiв, положення про внутрiшнi структурнi пiдроздiли Товариства;
органiзовує пiдготовку фiнансового плану (бюджету), бiзнес-плану, iнвестицiйної
програми, стратегiї Товариства;
розглядає звiти керiвникiв структурних та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, голiв
робочих груп, будь-яких iнших вiдповiдальних осiб та приймає щодо них висновки, обов'язковi
для виконання зазначеними особами;
приймає рiшення про проведення ревiзiй, спецiальних перевiрок Товариства, в т.ч. його
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
затверджує перелiк вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та/або конфiденцiйну
iнформацiю Товариства, порядок використання та зберiгання таких вiдомостей;
забезпечує в Товариствi органiзацiю вiйськового облiку та виконання мобiлiзацiйних
заходiв з метою збереження потужностей мобiлiзацiйного призначення та запасiв
мобiлiзацiйного резерву вiдповiдно до законодавства;
призначає в установленому законодавством України порядку посадову особу, яка є
громадянином України, керiвником режимно-секретного органу, на яку покладається органiзацiя
та здiйснення заходiв щодо охорони державної таємницi, та виконує свої посадовi обов'язки з
урахуванням вимог законодавства щодо збереження державної таємницi, при цьому у випадку
обрання на посаду Генерального директора Товариства особи, яка не є громадянином України, за
рiшенням загальних зборiв обов'язки щодо здiйснення дiяльностi Товариством в тiй частинi, що
пов'язана з iнформацiєю, яка становить державну таємницю, можуть бути покладенi на одного iз
членiв дирекцiї, який є громадянином України, та який визнається керiвником визначеної
загальними зборами сфери дiяльностi Товариства, що пов'язана з iнформацiєю, яка становить
державну таємницю. Такий член дирекцiї зобов'язаний забезпечити здiйснення Товариством
дiяльностi, що пов'язана з iнформацiєю, яка становить державну таємницю, з дотриманням
вимог законодавства щодо збереження державної таємницi;
впроваджує природоохороннi заходи, забезпечує надiйнiсть та безпеку експлуатацiї
виробничих об'єктiв пiд час здiйснення виробничо-господарської дiяльностi, органiзовує роботу

щодо попередження аварiй, пожеж та втрат майна;
вживає заходiв щодо створення безпечних, належних умов працi та виробничого
середовища, у тому числi
дочiрнiх пiдприємствах, якi заснованi Товариством, фiлiях,
представництвах та iнших вiдокремлених пiдроздiлах, забезпечує дотримання прав працiвникiв,
гарантованих законодавством про охорону працi;
здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства
згiдно з законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Повноваження членiв дирекцiї згiдно Статуту (доступний за посиланням
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf):
вимагати проведення засiдання дирекцiї та вносити питання до порядку денного засiдання;
брати участь у засiданнях дирекцiї;
голосувати з питань порядку денного засiдання дирекцiї;
голосувати за питань, винесених на заочне голосування;
викладати заперечення до прийнятого дирекцiєю рiшення;
iншi повноваження згiдно з внутрiшнiми документами Товариства.
До компетенцiї дирекцiї належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що
вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв.
З урахуванням обмежень, встановлених статутом та законодавством, дирекцiя:
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства;
виконує та органiзовує виконання рiшень загальних зборiв;
приймає рiшення про вчинення правочину (якщо рiшення про його вчинення належить до
компетенцiї загальних зборiв, за умови отримання такого рiшення) у межах, передбачених
затвердженим загальними зборами фiнансовим планом (бюджетом) Товариства, на суму, що
дорiвнює або перевищує 5 000 000 гривень (п'ять мiльйонiв гривень), але є меншою нiж 10 000
000 гривень (десять мiльйонiв гривень) або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi,
розрахований за курсом Нацiонального банку України, станом на 31 грудня року, що передує
року вчинення вiдповiдного правочину;
визначає умови та граничнi розмiри оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та
представництв, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
приймає рiшення, що стосуються юридичних осiб, акцiонером (засновником, учасником)
яких є Товариство, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;
здiйснює пiдготовку та попереднiй розгляд питань, що пiдлягають обговоренню на
загальних зборах, в тому числi погоджує проекти рiшень загальних зборiв з таких питань,
пiдготовку матерiалiв, необхiдних для розгляду таких питань. Це положення не обмежує право
загальних зборiв приймати рiшення з питань, що вiднесенi до їх компетенцiї;
готує та подає загальним зборам перелiк значних правочинiв для прийняття рiшення про їх
вчинення;
забезпечує виконання стратегiї дiяльностi Товариства, планiв та програм, затверджених
загальними зборами;
в межах компетенцiї, на пiдставi вiдповiдного рiшення загальних зборiв, затверджує
внутрiшнi документи, що регулюють питання дiяльностi Товариства;
вирiшує всi iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi належать до компетенцiї
загальних зборiв.
Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства зазначенi в Законi України

"Про акцiонернi товариства", в укладених договорах про виконання посадових обов'язкiв голови
(члена)
ревiзiйної
комiсiї,
а
також
в
Статутi
(доступний
за
посиланням
https://chornomornaftogaz.com.ua/images/pdf/21.05.2018.pdf).
Як передбачено Статутом Товариства, до ревiзiйної комiсiї Товариства, голови та її членiв
застосовуються всi норми статуту, що стосуються фiнансового контролера, та служби
внутрiшнього аудиту Групи Нафтогаз в частинi права членiв ревiзiйної комiсiї на отримання i
доступ до iнформацiї та документацiї Товариства.
Повноваження головного бухгалтера Товариства вiдображенi в посадовiй iнструкцiї
головного бухгалтера Товариства.
До повноважень головного бухгалтера вiдноситься:
ведення бухгалтерського i податкового облiку Товариства згiдно дiючого законодавства;
контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських
операцiй;
вимагає вiд всiх пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку
оформлення та подання до бухгалтерiї первинних документiв;
складання та своєчасне подання фiнансової, податкової та iн. звiтностi Товариства, а також
звiтностi до Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";
якiсне та своєчасне виконання наказiв та розпоряджень Товариства i Нацiональної
акцiонерної компанiї "Нафтогаз України";
забезпечення дотримання встановлених дiючим законодавством України єдиних
методологiчних засад органiзацiї бухгалтерського, статистичного облiку, вимог щодо ведення
податкового облiку в Товариствi;
контроль облiку реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, доходiв та витрат в Товариствi;
контроль за правильнiстю зазначення платiжних реквiзитiв у договорах, дотримання
порядку проведення розрахункiв за товари, роботи та послуги;
контроль за своєчасним виконання наказiв, розпоряджень та iнших законодавчих актiв
стосовно бухгалтерського та податкового облiку;
дотримання вимог технiки безпеки, норм i правил з охорони працi, виконувати правила
внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;
за погодженням з Генеральним директором Товариства перераховувати податки та збори,
соцiальнi внески, передбаченi законодавством, проводити розрахунки з iншими кредиторами
вiдповiдно до договiрних зобов'язань;
здiйснення роботи по своєчасному погашенню дебiторської заборгованостi.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
Нами проведено аудиторську перевiрку Звiту про корпоративне управлiння Акцiонерного
товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" за 2019 рiк, яка включає
наступну iнформацiю:
1) про застосування принципiв корпоративного управлiння,
2) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiшень;
3) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi)
емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис

прийнятих на них рiшень;
4) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
5) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
емiтента;
6) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв)
на загальних зборах емiтента;
7) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
8) повноваження посадових осiб емiтента.
У вiдповiдностi до ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нами
перевiрено iнформацiю, викладену вище у пунктах 1-3, що вiдповiдає п. п. 1-4 ч. 3 ст. 40-1
Закону, та висловлюється думка щодо iнформацiї, викладеної вище у пунктах 4-8, що вiдповiдає
п. п. 5-9 ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" за 2019 рiк складений у вiдповiдностi до Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та iншого чинного законодавства, та вiдповiдає
Статуту та iншим внутрiшнiм документам Акцiонерного товариства "Державне акцiонерне
товариство "Чорноморнафтогаз".
Iнформацiя, викладена у Звiтi про корпоративне управлiння Акцiонерного товариства
"Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" за 2019 рiк, є достовiрною.
Головач Володимир Володимирович
Голова правлiння ПрАТ
"Аудиторська фiрма "Аналiтик"
Сертифiкат аудитора № 007164 вiд 29.05.2014р.,
сертифiкат аудитора банкiв № 0064 вiд 29.10.2009 р.,
Туманян Анна Оганесiвна
Сертифiкат аудитора № 007768 вiд 31.05.2018р.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Акцiонерне товариство
"Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
20077720

Місцезнаходження
01601, Україна,
Київська обл.,
Шевченкiвський р-н
р-н, м. Київ, вул.
Богдана
Хмельницького, 6

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи

Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

376 515 500

100

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

376 515 500

100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

376 515 500

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
376 515 500

0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Акцiя проста
бездокументарна
iменнаАкцiя про

Примітки:

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

376 515 500

1,00

Права та обов'язки
Кожна акцiя надає Акцiонеру однакову
сукупнiсть прав, включаючи такi права: брати участь в
управлiннi Товариством, в тому числi шляхом
формування
органiв
Товариства;
отримувати
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; отримувати
частину прибутку Товариства в виглядi дивiдендiв;
отримувати у разi лiквiдацiї Товариства частину його
майна та/або вартостi такого майна; користуватися
iншими правами у випадках та порядку, встановлених
статутом та законодавством.
Акцiонер зобов'язаний: дотримуватися статуту,
документiв Товариства; виконувати рiшення загальних
зборiв;
виконувати
свої
зобов'язання
перед
Товариством, зокрема тi, що пов'язанi з майновою
участю, оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та
засобами, передбаченими законодавством та статутом;
не
розголошувати
комерцiйну
таємницю
та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
не використовувати для отримання конкурентних
переваг iнформацiю, надану Товариством на вимогу
Акцiонера; нести iншi обов'язки, визначенi статутом та
законодавством.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
Емiтент не здiйснював публiчну
пропозицiю власних акцiй, акцiї не
допускались до торгiв на фондовiй
бiржi.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
28.05.2009

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
157/1/09

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)

3
4
5
6
7
8
9
Державна комiсiя з
UA4000056808 Акція проста Бездокумент
1
376 515 5 376 515 500
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
00
фондового ринку
рна іменна
Протягом звiтного року торгiвля акцiями не здiйснювалась. Акцiї Товариства не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi.

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10
100

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу
за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
28.05.2009

2
157/1/09

3
UA4000056808

4
376 515 500

5
376 515 500

6
376 515 500

Опис:
Акцiї, право голосу за якими обмежено або передано iншiй особi, вiдсутнi.

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

III. Інформація про господарську та
фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
186 672
189 047
95 077
100 712
3 302
4 032
86 344
82 328
0
0
1 949
1 975
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
186 672
189 047
95 077
100 712
3 302
4 032
86 344
82 328
0
0
1 949
1 975
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186 672
189 047
0
0
186 672
189 047
Для цiлей складання фiнансової звiтностi Товариство
використовує наступну класифiкацiю основних засобiв та строки їх
амортизацiї:
- Будiвлi та споруди 40 рокiв;
- Машини та обладнання вiд 2 до 10 рокiв;
- Транспортнi засоби 10 рокiв;
- Iншi 5 рокiв.
До складу основних засобiв Товариства входять будинки та
споруди, машини та обладнання (обчислювана, компютерна та офiсна
технiка), транспортнi засоби та iншi основнi засоби.
Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019
становить 13 787 506 тис. грн., знос - 13 598 459 тис. грн., що становить
99 % первiсної вартостi.
Анi переданих у заставу, анi будь-яких обмежень права власностi
щодо вiдображених в Балансi основних засобiв не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-12 186 324
-12 156 092
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
376 516
376 516
Скоригований статутний капітал
376 516
376 516
(тис.грн)
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних
рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та положення (стандарт)
бухгалтерського облiку "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України
31.03.1999 № 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi

Висновок

активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi
зобов'язання - Забезпечення доступних виплат i платежiв 195 343+693 226-177 910-12 896
983=12 186 324.
Розрахункова вартiсть чистих активiв (-12 186 324 тис. грн.) менше статутного
капiталу (376 516 тис. грн.) Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України Товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Мiнiмальний статутний капiтал
акцiонерного товариства на кiнець звiтного перiоду становить 5 216 250 тис. грн., що
свiдчить про те, що вiдповiдно до п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України товариство
пiдлягає лiквiдацiї.
Вiдповiдно до ч.8 ст. 7 Закону України "Про трубопровiдний транспорт" щодо
державних пiдприємств, що провадять дiяльнiсть з транспортування магiстральними
трубопроводами i зберiгання у пiдземних газосховищах, Нацiональної акцiонерної
компанiї "Нафтогаз України", дочiрнiх та заснованих нею пiдприємств, а також
пiдприємств, утворених внаслiдок реорганiзацiї (злиття, приєднання,
подiлу,
видiлення, перетворення) державних пiдприємств, що провадять дiяльнiсть з
транспортування магiстральними
трубопроводами
i зберiгання у пiдземних
газосховищах, Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України", дочiрнiх та
заснованих нею пiдприємств, не може бути порушено справу про банкрутство.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит банку ПАТ "ВБР Банк", №
KKMV. 142395.014 вiд 18.07.2013
Кредит банку ПАТ "Сбербанк Росiї",
№02-В/13/129/ЮО
Кредит банку ПАТ "Сбербанк Росiї",
№01-В/13/129/ЮО
Кредит банку Чорноморський банк
торгiвлi i розвитку
Кредит банку АТ "Укрексiмбанк",
№8413К3
Кредит банку Фiлiя "Кримське
Центральне вiддiлення
Промiнвестбанку"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
632 639

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

18.07.2013

146 078

18,3

17.07.2014

25.10.2013

272 035

11,5

10.11.2014

16.08.2013

60 000

11

22.08.2014

31.10.2007

25 178

4,18

15.09.2014

23.06.2013

128 495

18,7

15.08.2014

23.06.1994

853

20

15.08.2014

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
X

0
0

X
X

X
X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

68 240

X

X

X

12 022 196

X

X

X
351 818
X
X
X
13 074 893
X
X
Вiдповiдно до п. 2.2 та 3.1., Перелiку вiдомостей, що
становлять комерцiйну таємницю ДАТ"Чорноморнафтогаз",
затвердженого наказом Товариства вiд 03.06.2016 № 23-ОД,
деталiзована
iнформацiя
щодо
персональних
даних
спiвробiтникiв, стан боргових зобов'язань належить до
вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю, пiдлягає
захисту та не може вiльно поширюватися.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Природний
газ

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
8897,603

у грошовій формі
(тис.грн)
4
31252

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
100

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
8416,931
45133
100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3

4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Рентна плата за газ
17
Оплата працi
20
Амортизацiя основних засобiв та
42
iнших необоротних матерiальних
активiв
Iншi витрати
21
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Публiчне акцiонерне товариство
"Державний ощадний банк України"
Публічне акціонерне товариство
00032129
01001, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Госпiтальна, 12-Г
АБ № 218398
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
20.06.2005
(044) 363-01-33
(044) 247-85-68
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Депозитарна установа АТ "Ощадбанк"
надає
емiтенту
Державному
акцiонерному
товариству
"Чорноморнафтогаз" послуги щодо
вiдкриття та ведення рахунку у цiнних
паперах за Договором про вiдкриття
рахунку у цiнних паперах № 050137 вiд
26.10.2009.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Тропiнiна 7-Г
№ 2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 482-52-14
Оброблення даних, розмiщення
iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

ними дiяльнiсть (основний)
Публiчне
акцiонерне
товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
надає
послуги
Державному
акцiонерному
товариству
"Чорноморнафтогаз" з обслуговування
випускiв цiнних паперiв вiд 09.12.2014.
Депозитарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю на пiдставi зареєстрованих
НКЦПФР
Правил
Центрального
депозитарiю цiнних паперiв (рiшення
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку вiд 01.10.2013 року
№2092)
Державна установа "Агентство з
розвитку та iнфраструктури фондового
ринку"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Антоновича, буд. 51, офiс 1206
DR/00001/APМ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 498-38-15
(044) 287-56-73
Регулювання та сприяння ефективному
веденню економiчної дiяльностi
ДУ "АРIФРУ" внесена до Реєстру осiб,
уповноважених надавати iнформацiйнi
послуги
на
фондовому
ринку
(реєстрацiйний номер DR/00001APA,
DR/00002/ARM), дата включення до
Реєстру - 18.02.2019.
Адвокатське об'єднання "Гесторс"
Інші організаційно-правові форми
38061798
01032, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Назарiвська, 7-Б, офiс 4
-

(044) 234-04-58
(044) 234-04-78

Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи

Юридичнi послуги
АО "Гесторс" надає послуги Товариству
по представництву його iнтересiв у
справах, пов'язаних iз судном "Тiтан-2".
Приватне акцiонерне товариство
"Страхова група "Ю.БI.АЙ-КООП"
Приватне акціонерне товариство
31113488
04112, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Дегтярiвська, 48, оф. 708
Серiя АЕ № 198651
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
12.04.2013
(044) 237-03-08
(044) 237-03-09
Послуги зi страхування
АТ "СГ "Ю.БI.АЙ-КООП" надає
Товариству послуги зi страхування
легкових автомобiлiв за договором
(Полiс
№АК/8502598
та
№
АМ/0241350).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ОРАНТА"
Публічне акціонерне товариство
00034186
02081, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Здолбунiвська, 7-Д
Серiя АЕ №199998
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
23.05.2015
(044) 537-58-00
(044) 537-58-83
Послуги зi страхування
ПАТ
"НАСК
"ОРАНТА"
надає
Товариству послуги зi страхування
легкових автомобiлiв за договором
(Полiс №АК/9640629).
Приватне акцiонерне товариство
"Українська пожежно-страхова
компанiя"
Приватне акціонерне товариство
25976802

Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

36039, Україна, Полтавська обл., м.
Полтава, вул. Ватутiна, 3, к.1
Серiя АЕ №641970
Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
09.06.2015
(05032) 615-232
(05032) 611-074
Послуги зi страхування
ПрАТ "Українська пожежно-страхова
компанiя" надає Товариству послуги зi
страхування
за
договором
добровiльного
страхування
вiдповiдальностi
перед
третiми
особами Серiя 220/02 № 0170884 вiд
19.07.2017 року.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ОРАНТА"
Публічне акціонерне товариство
00034186
02081, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Здолбунiвська, 7-Д
Серiя АЕ №199998
Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
23.05.2015
(044) 537-58-00
(044) 537-58-83
Послуги зi страхування
ПАТ
"НАСК
"ОРАНТА"
надає
Товариству послуги зi страхування
легкових автомобiлiв за договором
(Полiс №АК/9640629).
Приватне акцiонерне товариство
"Аудиторська фiрма "Аналiтик"
Приватне акціонерне товариство
14274505
01042, Україна, Київська обл., м. Київ,
вул. Чигорiна, 57 А
№ 0030
Аудиторська палата України
26.01.2001
(044) 278-05-88

Факс
Вид діяльності
Опис

(044) 278-05-88
Аудиторська дiяльнiсть
ПрАТ "Аналiтик" надає Товариству
аудиторськi послуги, а саме: здiйснює
аудиторськi перевiрки повного пакету
рiчної фiнансової звiтностi Товариства
за 2019 звiтний рiк.

Підприємство

КОДИ
Дата
Акцiонерне товариство "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

30.01.2020
за ЄДРПОУ

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Добування природного газу
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 45
Адреса, телефон: 01030 м. Київ, Б. Хмельницького, 26, оф. 505, (044)537-05-56
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

00153117
8039100000
230
06.20

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1
Код за ДКУД
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

1801001
На кінець
звітного
періоду
4

2

На початок
звітного
періоду
3

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

47
45 473
( 45 426 )
22 079
186 672
13 767 119
( 13 580 447 )
0
0
(0)
0
0
(0)

36
45 473
( 45 437 )
6 260
189 047
13 787 506
( 13 598 459 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

1 334

0

1035
1040
1045
1050
1060

1 388
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

150

0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

211 670

195 343

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

212
0
0
0
0
0
0
0

1 379
0
0
0
0
0
0
0

1125

97 003

90 916

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
576 701
0
0
0
13 530
0
92
0
0
19
0

0
574 771
0
0
0
6 403
0
1 096
0
0
551
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
18 205
705 762

0
0
0
0
18 110
693 226

1200

0

0

1300

917 432

888 569

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

376 516
0
242 026
69 826
0
0
59 428
-12 903 888
(0)
(0)
0

376 516
0
242 026
69 826
0
0
59 428
-12 934 120
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Нєжнова С.В.

Головний бухгалтер

Кулiбаба О.В.

1495

-12 156 092

-12 186 324

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

68 240
0
853
63 774
0
0
45 043
0
0

68 240
0
853
63 774
0
0
45 043
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
177 910

0
0
0
0
0
0
0
177 910

1600
1605

552 118
0

552 118
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

25 178
141 102
31 651
7 651
0
568
0
17 596
0
0
5 227
232
0
12 121 942
12 895 614

25 178
141 886
30 276
7 056
0
80
0
17 596
0
0
7 914
232
0
12 121 703
12 896 983

1700

0

0

1800
1900

0
917 432

0
888 569

Підприємство

КОДИ
Дата
Акцiонерне товариство "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз"

01.01.2020
за ЄДРПОУ

00153117

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка

За звітний
період

2

3

1801003
За аналогічний
період
попереднього
року
4

2000

45 133

85 031

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 31 252 )
(0)

( 28 568 )
(0)

2090

13 881

56 463

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
229

0
0
0
3 575

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 27 137 )
(0)
( 11 479 )

( 37 369 )
(0)
( 16 657 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

6 012

2195
2200

( 24 506 )
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
0
(0)
(0)
( 2 721 )
0

0
0
0
(0)
(0)
(2)
0

2290

0

6 010

2295
2300

( 27 227 )
0

(0)
0

2305

0

0

2350

0

6 010

2355

( 27 227 )

(0)

Код
рядка

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-27 227

0
6 010

За звітний
період

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
663
Витрати на оплату праці
2505
30 148
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 869
Амортизація
2515
18 023
Інші операційні витрати
2520
19 886
Разом
2550
72 589
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600

3
376 515 500

За аналогічний
період
попереднього
року
4
579
30 463
3 509
17 408
30 635
82 594
За аналогічний
період
попереднього
року
4
376 515 500

Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Нєжнова С.В.

Головний бухгалтер

Кулiбаба О.В.

2605
2610

376 515 500
-0,072310

376 515 500
0,015960

2615

-0,072310

0,015960

2650

0,00

0,00

КОДИ
Дата
Підприємство

31.01.2020
Акцiонерне товариство "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз"

за ЄДРПОУ

00153117

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших не грошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших

За 2019 рік
Форма №3-н
Код за ДКУД
Код
За звітний період
рядка
надходвидаток
ження
2
3
4

1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

3500

0

27 227

6 010

0

3505

18 023

Х

17 408

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

2 721

0

2

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

13 540

0

0

15 226

3551

0

0

0

72

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

10 123

3554

0

0

0

2 562

3556

0

0

0

18

3557

0

0

0

0

оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності

3560

1 369

0

10 063

0

3561

0

0

3 575

0

3562

0

0

0

24

3563

0

0

0

52

3564

0

0

259

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

3 140

0

3570

8 426

0

18 257

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

8 426

0

18 257

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

4 417
0
0

X
X
X

18 264
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

4 417

0

18 264

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

3310

0

Х

0

Х

3340

0

Х

0

Х

3345

Х

0

X

0

3350
3355
3360

Х
Х
Х

0
3 005
0

X
X
X

0
0
0

3365

Х

0

X

0

3370

Х

0

X

0

3375

Х

0

X

0

3390

Х

0

X

0

3395

0

3 005

0

0

3400

1 004

0

0

7

3405

92

Х

99

Х

3410

0

0

0

0

3415

1 096

0

92

0

Керівник

Нєжнова С.В.

Головний бухгалтер

Кулiбаба О.В.

КОДИ
Дата
Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне
товариство "Чорноморнафтогаз"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00153117

Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1

2
4000

3
376 516

4
242 026

5
69 826

6
59 428

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-12 903 888

4005

0

0

0

0

4010
4090
4095

0
0
376 516

0
0
242 026
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Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
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Керівник

Нєжнова С.В.

Головний бухгалтер

Кулiбаба О.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" створене на базi Державного
виробничого пiдприємства "Чорноморнафтогаз" вiдповiдно до Указу Президента України "Про
реформування нафтогазового комплексу України" вiд 25.02.98 № 15/98, постанови КМУ вiд
25.05.98 № 747 "Про створення Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" i наказу
Держнафтогазпрому України вiд 18.08.98 № 184.
14.03.2018 на підставі Рiшення акцiонера № 13/2018 вiд 12.03.2018 було змiнено тип
Державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз" з публiчного акцiонерного товариства
на приватне акцiонерне товариство та змiнено найменування з Публiчного акцiонерного
товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" на Акцiонерне товариство
"Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далі – АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз"
або Товариство).
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що
мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та
громадських формувань: 14.03.2018.
Основним видом дiяльностi Товариства є видобуток природного газу.
17 березня 2014 року нелегiтимною Верховною Радою Республiки Крим прийнято
постанову № 1758-6/14 "Про питання енергетичної безпеки Республiки Крим", в якiй зазначено,
що рухоме та нерухоме майно ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", розташоване на територiї
Республiки Крим, є її власнiстю.
Враховуючи ситуацiю, що склалася, наказом ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" вiд 01 серпня
2014 року № 13-ОД "Щодо окремих питань органiзацiї дiяльностi ПАТ "ДАТ
"Чорноморнафтогаз" зафiксовано стан виробничої, фiнансової, правової та iнших видiв
дiяльностi Товариства станом на 31 липня 2014 року, в тому числi констатовано факт вiдсутностi
печатки, установчих та нормативно-розпорядчих документiв, первинних документiв
бухгалтерського та фiнансового облiку.
На пiдставi звернення Товариства про вчинення кримiнального правопорушення щодо
можливих неправомiрних дiй вiдносно невстановлених осiб щодо незаконного заволодiння
документами та майном Товариства Святошинським ГУ МВС України в м. Києвi внесено
вiдомостi до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за № 1214100080009258, з попередньою
правовою квалiфiкацiєю за ч. 2 ст. 357 КК України.
Торгово-промислова палата України пiдтвердила настання обставин непереборної сили
щодо ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" Сертифiкатом № 2018 про форс-мажорнi обставини вiд 03
грудня 2014 року.
З огляду на зазначене в Товариствi вiдсутнi оригiнали первинних документiв та договорiв з
ПАТ "НАК "Нафтогаз України" по господарським вiдносинам, що виникли до моменту змiни
мiсцезнаходження Товариства, тобто до серпня 2014 року. Данi бухгалтерського облiку в
Товариствi почали формуватись починаючи з серпня 2014 року.
Закон України "Про ринок природного газу" визначив роботу товарного ринку природного
газу за принципами вiльної добросовiсної конкуренцiї та невтручання держави у
функцiонування ринку природного газу, крiм випадкiв, коли це необхiдно для усунення вад
ринку або забезпечення iнших загальносуспiльних iнтересiв, за умови що таке втручання
здiйснюється у мiнiмально достатнiй спосiб.
Частиною другою статтi 12 Закону встановлено, що постачання природного газу
здiйснюється за цiнами, що вiльно встановлюються мiж постачальником та споживачем, крiм
випадкiв, передбачених цим Законом. Таким випадком є, зокрема, покладення Кабiнетом

Мiнiстрiв України (далi - КМУ) спецiальних обов'язкiв на Товариство для забезпечення
загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу (далi "спецiальнi обов'язки" або "ПСО") вiдповiдно до статтi 11 Закону.
Спецiальнi обов'язки були покладенi на НАК "Нафтогаз України" згiдно з наступними
постановами КМУ:
постановою КМУ вiд 01.10.2015 № 758 "Про затвердження Положення про покладення
спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення
загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу", що дiяла з 1
жовтня 2015 по 31 березня 2017 рокiв (далi - Постанова №758), постановою КМУ вiд 22.03.2017
№ 187 "Про затвердження Положення про покладення спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку
природного газу для забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку
природного газу", що дiяла з 1 квiтня 2017 по 31 жовтня 2018 рокiв (далi - Постанова №187),
постановою КМУ вiд 19.10.2018 № 867 "Про затвердження Положення про покладення
спецiальних обов'язкiв на суб'єктiв ринку природного газу для забезпечення загальносуспiльних
iнтересiв у процесi функцiонування ринку природного газу", що дiятиме з 1 листопада 2018 року
до 1 травня 2020 року (далi - Постанова №867).
Постановами №187 та №867 передбачено, зокрема:
умови здiйснення закупiвлi природного газу НАК "Нафтогаз України" у АТ "ДАТ
"Чорноморнафтогаз" для формування ресурсу газу в рамках виконання Компанiєю покладених
на неї спецiальних обов'язкiв.
АТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз" зобов'язанє продавати природний газ Нафтогазу для
подальшого продажу для потреб побутових споживачiв, релiгiйних органiзацiй та виробникiв
теплової енергiї в рамках виробництва теплової енергiї з метою надання послуг з опалення i
постачання гарячої води населенню та релiгiйним органiзацiям.
Формування валового доходу
За звiтний перiод Товариство отримало дохiд вiд реалiзацiї газу Нацiональнiй акцiонернiй
компанiї "Нафтогаз України" в сумi 54 159,4 тис. грн.,
Чистий дохiд Державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз" за 2019 рiк
становить 45 132,8 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи за звiтний перiод складають 229,4 тис. грн., а саме:
- 169,9 тис. грн. - вiдсотки банку по залишку коштiв на рахунку;
- 59,5 тис. грн. - iншi надходження вiд операцiйної дiяльностi.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Собiвартiсть продукцiї реалiзованої Товариством за 2019 рiк склала 31 251,6 тис. грн.
Валовий прибуток вiд виробничої дiяльностi Товариства за 2019 рiк склав 13 881,2 тис.
грн., що на 295,4 тис. грн., менше нiж планувалось.
Iншi витрати
"Iншi операцiйнi витрати" за звiтний перiод становили 11 478,7 тис. грн.
Загальна сума витрат 11 478,7 тис. грн. сформована наступним чином:
- 9 709,3 тис. грн. нараховано резерв вiдпусток та нарахований резерв квартальної та рiчної
премiї апарату управлiння;
- 884,5 тис. грн. - "визнанi економiчнi санкцiї" витрати за недотримання якостi параметрiв
природного газу;
- 296,0 тис. грн - нарахування резерву сумнiвних боргiв;

- 202,9 тис. грн. - добровiльне страхування;
- 173,1 тис. грн. витрати на оплату працi, що не входять в ФОП (оплата перших 5-ти днiв
тимчасової непрацездатностi, польове забезпечення);
- 147,3 тис. грн. - членськi внески Київськiй мiськiй органiзацiї роботодавцiв нафтогазової
галузi;
- 40,5 тис. грн. нарахування на ФОП;
- 23,2 тис. грн. - оренда землi;
- 1,9 тис. грн. - штрафи та пенi.
Iншi витрати за звiтний перiод складають 2 721,3 тис. грн. Загальна сума витрат
сформована наступним чином:
- 1 387,7 тис. грн. - було визнано, що ВАТ "Кримгаз", який знаходиться на окупованiй
територiї, об'єкт iнвестування на який Товариство втратило вплив та було здiйснено нарахування
резерву на знецiнення iнвестицiй
- 1 333,6 тис. грн. - нарахований резерв пiд очiкуванi збитки вiд знецiнення об'єкту
iнвестицiй ДП "Чорноморнафтогазiнвест"
Адмiнiстративнi витрати
Державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз"
Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2019 рiк становили 27 137,4 тис. грн., що на 43
038,8 тис. грн. менше запланованої суми.
У складi адмiнiстративних витрат вагома частина 43 038,8 тис. грн. невикористаних
видаткiв планувалася:
- на оплату працi в сумі 14 723,3 тис. грн. та соцiальнi нарахування на ФОП в сумі
3 443,3 тис. грн. за рахунок того що, фактична чисельнiсть працiвникiв за 2019 рiк менше
планової та за рахунок переходу працiвникiв на безтарифну грейдову систему оплату працi при
якiй нараховується щоквартально резерв премiй, невиплата премiй Керiвництву Товариства;
- 12 809,0 тис. грн. юридичнi послуги по представництву iнтересiв Товариства у справах,
пов'язаних iз судном "ТIТАН-2", веденню претензiйно-позовної роботи в закордонних судах
(арбiтражах), а також, вирiшенню iнших питань правового характеру щодо майна Товариства iз
застосуванням законодавства iноземних країн;
- 6 069,1 тис. грн. "iншi витрати" - послуги з розрахунку розмiру шкоди завданої судну
"ТIТАН-2" внаслiдок аварiї та неналежного утримання мексиканськими органами, послуги з
розрахунку вартостi рятувальної операцiї та ремонту;
- 1 084,0 тис. грн. витрати на вiдрядження з метою вирiшення ситуацiї з судном "ТIТАН-2";
- 828,4 тис. грн. - кошти планувались на сплату судового збору.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства у звiтному перiодi
становила 45 осiб.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2019 рiк склав 25 845,9 тис. грн.
Витрати на оплату працi позаштатних працiвникiв по факту - 920,0 тис. грн.
Витрати, що не входять до фонду оплати працi становили 452,1 тис. грн.
Формування чистого прибутку/збитку
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, розмiр адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат
є основним чинником формування фiнансового результату.

За 2019 рiк Товариство отримало збиток у сумi 27 226,8 тис. грн. (план 2019 р. – збиток
59 224,7 тис. грн.)
Слiд зазначити, що дохiдна частина фiнансового плану розраховується виходячи з
прогнозних обсягiв видобутку i реалiзацiї вуглеводнiв. При цьому цiни за основним видом
дiяльностi Товариства пiдлягають державному регулюванню.
Цiна реалiзацiї природного газу власного видобутку для Державного акцiонерного
товариства "Чорноморнафтогаз" була переглянута в бiк зменьшення з 01.01.2019 складала 6
155,98 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.05.2019 - 5 875, 17 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.06.2019 5 447,42 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.07.2019 - 4 811,63 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.08.2019
- 4 564,37 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.09.2019 - 4 407,4933 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з
01.10.2019 - 4 190,8516 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ, з 01.11.2019 - 4 805,09 грн. за 1 тис. м3 без
ПДВ, з 01.12.2019 - 4 194,71 грн. за 1 тис. м3 без ПДВ .
Зазначене зниження має вагомий негативний вплив на фiнансово-економiчний стан
Товариства, яке знаходиться на етапi активного iнвестицiйного розвитку та виконує важливе
завдання нарощування обсягiв власного видобутку природного газу з метою скорочення
залежностi України вiд iмпортованих енергоносiїв. Це зниження цiни природного газу враховано
у проектi фiнансового плану Товариства.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має здатнiсть контролювати
iншу сторону, знаходиться пiд спiльним контролем або може здiйснювати iстотний вплив або
спiльний контроль над iншою стороною пiд час прийняття фiнансових та операцiйних рiшень.
Кабiнет Мiнiстрiв України розпорядженням вiд 27 лютого 2019 р. №92-р визначив
уповноваженим банком, в якому вiдкривається поточний рахунок iз спецiальним режимом
використання для зарахування коштiв, що надходять вiд господарської дiяльностi державного
акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз", у тому числi вiдшкодування з бюджету, публiчне
акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України".
Протягом 2019 року середня кiлькiсть провiдного управлiнського персоналу склала 1
Генеральний директор та 2 члени Дирекцiї. У 2019 роцi сума компенсацiї, що включена до
складу адмiнiстративних витрат, включала заробiтну плату i поточнi премiї.
Капiтальнi iнвестицiї
Товариство за звiтний перiод 2019 року здiйснило капiтальнi iнвестицiї у розмiрi 4 646,7
тис. грн.
Змiна необоротних та оборотних активiв пiдприємства
Для цiлей складання фiнансової звiтностi Товариство використовує наступну класифiкацiю
основних засобiв та строки їх амортизацiї:
- Будiвлi та споруди 40 рокiв;
- Машини та обладнання вiд 2 до 10 рокiв;
- Транспортнi засоби 10 рокiв;
- Iншi 5 рокiв.
До складу основних засобiв Товариства входять будинки та споруди, машини та
обладнання (обчислювана, компютерна та офiсна технiка), транспортнi засоби та iншi основнi
засоби.
Загальна первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 становить 13 787 506

тис. грн., знос - 13 598 459 тис. грн., що становить 99 % первiсної вартостi.
Анi переданих у заставу, анi будь-яких обмежень права власностi щодо вiдображених в
Балансi основних засобiв не iснує.
Вiдповiдно до статей балансу оборотнi активи за 2019 рiк збiльшились на суму 2 703,0 тис.
грн. по наступним статям:
- запаси на складах на суму 1 167,0 тис. грн. (закупiвля обов'язкового аварiйного запасу на
Стрiлкове газове родовище на суму 852,0 тис. грн. та матерiалiв на суму 315,0 тис. грн.);
- рахунок в банку на суму 1 004,0 тис. грн.;
- витрати майбутнiх перiодiв збiльшились на суму 532,0 тис. грн. (авансовий платiж за
останнi три мiсяцi оренди на суму 454,0 тис. грн., продовження медичної страховки працiвникiв
на суму 65,0 тис. грн., обов'язкового страхування авто на суму 3,0 тис. грн., доступу до
iнформацiйного ресурсу на суму 9,0 тис. грн.).
Вiдповiдно до статей балансу оборотнi активи за 2019 рiк зменшились на суму 15 239,0
тис. грн. по наступним статям :
- дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом на суму 1 930,0 тис. грн. (сплати
ПДВ за листопад 2019 року);
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть зменшилась на суму 7 127,0 тис. грн.:
нарахування на фонд заробiтної плати єдиного соцiального внеску 3 799,0 тис. грн., сплата
дебiторської заборгованостi ПрАТ "Пласт" в сумi 3 328,0 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшились на суму 6 087,0 тис.
грн. (сплата Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" заборгованостi за
реалiзацiю природного газу по договору поставки природного газу вiд 13.12.2018 року №
14/3478/18);
- iншi оборотнi активи зменшились на суму 95,0 тис. грн. (списання членських внескiв
Київської мiської органiзацiї роботодавцiв за попереднiй рiк).
Всього оборотнi активи за 2019 рiк зменьшились на суму 12 536,0 тис. грн.
Змiна кредиторської заборгованостi
Вiдповiдно до статей балансу поточнi зобов'язання за 2019 рiк збiльшились на суму 3 471,0
тис. грн. по наступним статям:
- поточнi забезпечення на суму 2 687,0 тис. грн. (нарахуванн резерву невикористаних
вiдпусток працiвниками, премiй за IV квартал та рiк 2019);
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась на суму
784,0 тис. грн. (збiльшення зобов'язань перед АТ "Укртрансгаз" за додаткову плату за
недотримання параметрiв якостi природного газу зг. дог. вiд 19.09.18 р. №1809000435).
Вiдповiдно до статей балансу поточнi зобов'язання за 2019 рiк зменшились на суму 2 102,0
тис. грн. по наступним статям :
- по розрахунках з оплати працi на суму 488,0 тис. грн. (здiйснення поточних виплат);
- по розрахунках з бюджетом на суму 1 375,0 тис. грн. (сплата рентної плати за
користування надрами поточного перiоду та авансового внеску iз податку на прибуток при
виплатi дивiдендiв за 2018 рiк);
- iншi поточнi зобов'язання на суму 239,0 тис. грн. (зарахування однорiдних вимог з НАК
"Нафтогаз України").
Всього поточнi зобов'язання i забезпечення за 2019 рiк збiльшились на суму 1 369,0 тис.
грн.
Iншi необоротнi активи представленi на 01.01.2019 р. в сумi 150 тис. грн. грошовi кошти,

якi обмеженi у використаннi в ПАТ КБ "Стандарт".
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.02.2015 № 116 "Про
вiднесення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"СТАНДАРТ" до категорiї неплатоспроможних", виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 19.02.2015 № 38 "Про запровадження тимчасової
адмiнiстрацiї у ПАТ КБ "СТАНДАРТ", згiдно з яким з 20.02.2015 запроваджено тимчасову
адмiнiстрацiю та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI
"КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СТАНДАРТ" (далi - ПАТ КБ "СТАНДАРТ"), код ЄДРПОУ 36335426,
МФО 380690, мiсцезнаходження: вул. Почайнинська, 45, м. Київ, 04071.
Вiдповiдно до постанови Правлiння НБУ вiд 18 червня 2015 р. № 385 "Про вiдкликання
банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "СТАНДАРТ" виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб (далi - Фонд) прийнято рiшення вiд 19 червня 2015 р. № 120 "Про початок
процедури лiквiдацiї ПАТ КБ "СТАНДАРТ" та призначення уповноваженої особи Фонду на
лiквiдацiю банку", згiдно з яким було розпочато процедуру лiквiдацiї ПАТ КБ "СТАНДАРТ" та
призначено уповноваженою особою Фонду на лiквiдацiю ПАТ КБ "СТАНДАРТ".
Виконавча дирекцiя Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийняла рiшення вiд 07
червня 2018 року № 1585 про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ КБ
"СТАНДАРТ" строком на один рiк з 19 червня 2018 року до 18 червня 2019 року включно.
Проведення претензiйної та позовної роботи щодо ПАТ КБ "СТАНДАРТ" є неможливим, у
зв'язку з чим Товариством було здiйснено нарахування резерву сумнiвних боргiв на суму 150 тис.
грн.
Заборгованiсть за кредитами
Протягом 2019 року позики та кредитнi кошти Товариством не залучалися. Погашення
дiючих зобов'язань по кредитах та позиках не здiйснювалося.
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Товариство використовує модель переоцiнки для оцiнки основних засобiв, за виключенням
незавершеного будiвництва, яке облiковується за первiсною вартiстю. Справедлива вартiсть
базувалась на результатах оцiнок, проведених зовнiшнiми незалежними оцiнювачами. Частота
проведення переоцiнок залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, якi оцiнюються.
Остання незалежна оцiнка справедливої вартостi основних засобiв Товариства була виконана
станом на 01 липня 2017 року. Подальшi надходження основних засобiв вiдображаються за
первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть включає витрати, понесенi безпосередньо на придбання
об'єктiв. Первiсна вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв,
прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних витрат.
Будь-яке збiльшення балансової вартостi, яке виникає у результатi переоцiнок,
вiдображається у складi резерву переоцiнки у складi власного капiталу через iншi сукупнi
доходи. Зменшення, якi взаємно зараховують ранiше визнанi збiльшення того самого активу,
вiдображаються у складi резерву переоцiнки у складi власного капiталу через iншi сукупнi
доходи.
Витрати, понесенi для замiни компонента об'єкту основних засобiв, який облiковується
окремо, капiталiзуються за балансовою вартiстю замiненого компонента, який припиняє
визнаватись. Подальшi витрати включаються у балансову вартiсть активу або визнаються як
окремий актив, залежно вiд обставин, тодi, коли iснує вiрогiднiсть отримання Товариством

майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних iз об'єктом, i вартiсть об'єкту можна визначити
достовiрно. Основнi засоби припиняють визнаватися пiсля вибуття або коли бiльше не
очiкується отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд продовження використання активу. Пiсля
продажу або списання переоцiнених активiв суми, включенi до складу резерву переоцiнки,
переводяться до складу нерозподiленого прибутку.
Незавершене будiвництво включає також суми передплат за основнi засоби.
Нарахування зносу починається iз моменту придбання або, у випадку зi створеними
власними силами активами, з моменту, коли актив завершений i готовий до використання.
Виснаження свердловини, що пов'язана з видобутком вуглеводнiв, здiйснюється iз
використанням методу суми одиницi продукцiї, протягом iснування пiдтверджених достовiрних
та ймовiрних запасiв вуглеводнiв.
Iншi основнi засоби амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом очiкуваних строкiв
їхнього корисного використання.
Незавершене будiвництво не амортизуються.
Нематерiальнi активи мають визначенi строки корисного використання включають,
головним чином, лiцензiї на видобуток корисних копалин та капiталiзоване програмне
забезпечення. Придбане програмне забезпечення капiталiзується на основi витрат, понесених
для придбання та доведення їх до використання. Нематерiальнi активи вiдображаються за
первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення
корисностi, якщо такi є.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою
вартiстю.
Основнi фiнансовi iнструменти включають позики, грошовi кошти та залишки на
банкiвських рахунках, дебiторську та кредиторську заборгованiсть.
Операцiї придбання i продажу визнаються на дату розрахункiв.
Фiнансовi активи у подальшому оцiнюються за амортизованою або справедливою
вартiстю.
Товариство застосовує спрощений пiдхiд до визнання очiкуваних кредитних збиткiв на
увесь строк дiї фiнансових активiв, як дозволено в МСФЗ 9.
Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються використовуючи матрицi мiграцiї на основi
iсторичного досвiду дефолту дебiторiв та аналiзi поточного стану дебiтора. Товариство
нараховує 100% резерв зменшення корисностi на дебiторську заборгованiсть, яка прострочена на
термiн бiльше 365 днiв, на дебiторську заборгованiсть контрагента, який розпочав процедуру
банкрутства, лiквiдацiї або фiнансової реорганiзацiї, та на дебiторську заборгованiсть
контрагентiв, якi перебувають на тимчасово окупованих територiях України. Вiдповiдно до
iсторичного досвiду, ймовiрнiсть повернення вiдповiдної дебiторської заборгованостi є вкрай
малою.
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок резерву, а сума збитку визнається у
фiнансовому звiтi. У випадку якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною, вона списується за
рахунок резерву для дебiторської заборгованостi. Подальше вiдшкодування ранiше списаних сум
включається до складу консолiдованого звiту про прибутки або збитки.
Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи, коли активи погашенi або права на
потоки грошових коштiв вiд активiв втратили свою силу, або Товариство передало усi суттєвi
ризики та винагороди вiд володiння активами, або Товариство не передало i не зберегло усi
iстотнi права та винагороди вiд володiння, але втратило контроль. Контроль зберiгається, якщо
контрагент не має практичної здатностi продати актив повнiстю непов'язанiй третiй сторонi без
потреби накладання додаткових обмежень на операцiю продажу. Фiнансовi зобов'язання

припиняють визнаватись Товариством тодi, i тiльки тодi, коли зобов'язання Товариства виконанi,
скасованi чи строк виконання яких закiнчився.
Податок на прибуток нараховується у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до українського
законодавства, яке дiяло або фактично дiяло на звiтну дату.
Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або вiдшкодувати у податкових
органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний та попереднi перiоди. Iншi
податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються у складi операцiйних витрат.
Запаси вiдображаються за меншою з двох величин: первiсної вартостi та чистої вартостi
реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає витрати, понесенi на придбання запасiв, виробничi
або конверсiйнi та iншi витрати, понесенi на доведення до їхнього поточного мiсця
розташування та стану. Первiсна вартiсть вироблених запасiв включає вiдповiдну частку
виробничих накладних витрат на основi звичайної виробничої потужностi. Вартiсть запасiв
визначається на основi методу "перше надходження - перше вибуття" для всiх запасiв, за
виключенням природного газу, нафти та нафтопродуктiв. Метод середньозваженої вартостi
використовується для природного газу, нафти та нафтопродуктiв. Чиста вартiсть реалiзацiї являє
собою очiкувану цiну реалiзацiї пiд час звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням
вартостi завершення та витрат на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти у касi, депозити на вимогу у
банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї iз первiсними термiнами погашення
три мiсяцi або менше. Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображаються за амортизованою
вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Обмеженi до використання
залишки виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух
грошових коштiв. Залишки, обмеженi для обмiну або використання на погашення зобов'язання
протягом вiд трьох до дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, включаються до складу iнших
оборотних активiв. Залишки, обмеженi для обмiну або використання на погашення зобов'язання
протягом, як мiнiмум, дванадцяти мiсяцiв вiд звiтної дати, включаються до складу iнших
необоротних активiв.
Зобов'язання платника податкiв з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, нарахованого
протягом звiтного перiоду, i виникає на першу з двох дат: постачання товарiв клiєнту або
отримання платежу вiд клiєнта. Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податкiв має право
взаємно зарахувати за рахунок власного зобов'язання з ПДВ протягом звiтного перiоду. Права на
кредит з ПДВ виникають пiсля отримання рахунка-фактури з ПДВ, який видається на ранiшу iз
двох дат: оплати постачальнику або отримання товарiв чи надання послуг.
Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або
конструктивне), яке витiкає iз обставин, внаслiдок минулої подiї та iснує вiрогiднiсть, що для
погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i
можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання.
Товариство застосовує МСФЗ 15 "Доходи вiд договорiв з клiєнтами" з 1 сiчня 2018 року.
Згiдно з МСФЗ 15, доходи вiд реалiзацiї визнаються для вiдображення передачi обiцяних товарiв
або послуг клiєнтам у сумi, яка вiдображає суму компенсацiї, на яку пiдприємство, як
передбачається, матиме право в обмiн за цi товари та послуги.
Товариство визнає доходи вiд реалiзацiї тодi, коли (або як тiльки) задоволене виконання
зобов'язань, тобто коли контроль над товарами або послугами, який супроводжує виконання
конкретних зобов'язань, був переданий клiєнту.
Витрати вiдображаються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзацiї товарiв включає
цiну придбання, витрати на транспортування, комiсiї, якi стосуються договорiв постачання, та
iншi вiдповiднi витрати.

Доходи з вiдсоткiв визнаються по мiрi нарахування з урахуванням фактичної дохiдностi
вiдповiдного активу.
Товариство робить визначенi єдинi соцiальнi внески до Державного пенсiйного фонду
України стосовно своїх працiвникiв. Внески розраховуються як вiдсоток вiд поточної валової
заробiтної плати i вiдносяться на витрати того перiоду, у якому вони були понесенi.

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1
2
3

4

5

6

7
8

9
10
11
12
13
14

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

Приватне акцiонерне товариство
"Аудиторська фiрма "Аналiтик"
2 - суб'єкти аудиторської діяльності
14274505

Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул..
Чигорiна 57-А Факт. адр.: 01001, м.
Київ, вул. Хрещатик 44
№0030

номер: АПУ №304/4, дата:
24.12.2014
з 01.01.2019 по 31.12.2019
04 - відмова від висловлення думки

номер: 08/2020, дата: 11.03.2020
дата початку: 11.03.2020, дата
закінчення: 27.03.2020
27.03.2020
82 000,00

Вступний параграф
Нас, аудиторiв Приватного акцiонерного товариства "Аудиторська фiрма "Аналiтик"
(надалi Аудиторська фiрма), було залучено до проведення аудиторської перевiрки щодо достовiрностi,
повноти та вiдповiдностi встановлених законодавством вимог до формування фiнансової звiтностi, що
додається, та включає загальну iнформацiю про Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (надалi Товариство) у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
станом на 31.12.2019 року, Звiту про фiнансовi результати за 2019 рiк, Звiту про рух грошових коштiв за
2019 рiк, Звiту про змiни у власному капiталi за 2019 рiк та примiток до фiнансової звiтностi за даними
бухгалтерського облiку станом на 31.12.2019 року, складених згiдно з принципами бухгалтерського
облiку, якi є загальноприйнятими в юрисдикцiї України вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Згiдно попередньо узгодженого завдання нами здiйснено аудиторську перевiрку бухгалтерського
облiку та фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно з законодавством України, щодо пiдтвердження
достовiрностi, повноти та вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам рiчної
фiнансової звiтностi.

Звiт складений вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту завдань з огляду (МСЗО) 2400
"Завдання з огляду iсторичної фiнансової звiтностi".
При виконаннi завдання врахованi вимоги Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема, МСА 250
"Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час аудиту фiнансової звiтностi", МСА 260
"Повiдомлення iнформацiї тим, кого надiлено найвищими повноваженнями", МСА 315 "Iдентифiкацiя
та оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення через розумiння суб'єкта господарювання i його
середовища", МСА 530 "Аудиторська вибiрка" та iнших.
Процедури, що виконуються в межах огляду фiнансової звiтностi, в основному включають
запити до керiвництва та iнших працiвникiв Пiдприємства вiдповiдно до обставин, та аналiтичнi
процедури з подальшою оцiнкою отриманих доказiв.
Аудиторська перевiрка проводилась в термiн з 11.03.2020 року по 27.03.2020р.
Основнi вiдомостi про Товариство
Реєстрацiйнi данi:
Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз", зареєстроване
Шевченкiвською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 21.08.1998 року, номер запису: 1
882 120 0000 005323 вiд 19.09.2005р.
Товариство засноване вiдповiдно до наказу Державного комiтету нафтової, газової та
нафтопереробної промисловостi України 18 серпня 1998 року, №184 "Про створення ДАТ
"Чорноморнафтогаз", шляхом перетворення Державного виробничого пiдприємства по видобутку,
сховищу i транспортуванню нафти та газу "Чорноморнафтогаз" у ДАТ "Чорноморнафтогаз".
Скорочена назва: Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз".
Мiсцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького 26, оф. 505.
Код ЄДРПОУ - 00153117.
Згiдно з вiдомостями Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв
та громадських формувань встановлено такi види дiяльностi Товариства за КВЕД:
Код КВЕД 06.20 Добування природного газу (основний);
Код КВЕД 06.10 Добування сирої нафти;
Код КВЕД 09.10 Надання допомiжних послуг у сферi добування нафти та природного газу;
Код КВЕД 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами;
Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами;
Код КВЕД 49.50 Трубопровiдний транспорт;
Код КВЕД 50.20 Вантажний морський транспорт
Генеральний директор - Нєжнова Свiтлана Володимирiвна;
Головний бухгалтер - Кулiбаба Оксана Василiвна.
Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму
Повна назва
Код ЄДРПОУ
Мiсцезнаходження
Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв
аудиторської дiяльностi

Приватне акцiонерне товариство "Аудиторська
фiрма "Аналiтик"
14274505
Юр. адр. : 01042, м. Київ, вул.. Чигорiна 57-А
Факт. адр.: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44
№ 0030

Керiвник
Контактний телефон

Головач Володимир Володимирович
(044)2780588

Перевірку проведено незалежними аудиторами Головачем Володимиром Володимировичем, Туманян
Анною Оганесівною, Головач Тетяною Анатоліївною.
Місце проведення перевірки: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик 44.
Перевірку проведено на підставі договору № 08/2020 від 11.03.2020 року.
Масштаб перевірки: з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Відповідальність керівництва
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку фінансової звітності у відповідності
до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.
Керівництво Товариства несе відповідальність за розробку, впровадження та застосування
внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових
звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність Товариства погоджена у листі-угоді від 11.03.2020р. і договорі про надання
аудиторських послуг № 08/2020 від 11.03.2020р.
Відповідальність аудитора
Огляд проводився у відповідності до норм Закону України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 року, прийнятих в якості національних стандартів
аудиту рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 № 361.
Відповідальність аудитора визначена у МСЗО 2400 «Завдання з огляду історичної фінансової
звітності», законодавчими та нормативними актами у сфері аудиту.
Аудиторська фірма несе відповідальність за надання висновку щодо фінансової звітності на
основі результатів огляду.
Окрім цього, аудитор несе відповідальність за дотримання етичних вимог, відповідно до МСЗО.
Аудиторська фірма застосовує вимоги Міжнародного стандарту контролю якості 1 та інших
нормативних актів щодо системи контролю якості надання аудиторських послуг.
Огляд проведений вибірковим способом, тобто до уваги приймались лише суттєві показники
фінансової звітності.
Необхідно враховувати, що огляду властиві обмеження щодо виявлення замаскованих викривлень
фінансової звітності, навіть за умови виконання всього обсягу аудиторських процедур, про що
зазначено в МСА та МСЗО. МСЗО передбачено, що завдання з огляду є завданням з надання обмеженої
впевненості.
Визначення рівня суттєвості при проведенні перевірки
Рівень суттєвості при проведенні огляду на рівні фінансової звітності визначено у межах 1 % від
базового показника. Базовим показником є сума активів Балансу Підприємства станом на 31.12.2019р.
ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА ЗВІТУ
1. Стан бухгалтерського обліку в Товаристві
Бухгалтерський облік ведеться Товариством відповідно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996 - XIV (далі - Закон №
996), Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та
інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, Наказу про облікову
політику Товариства № 27-ОД від 12.03.2019р., який введено в дію з 01.01.2019р.
На Товаристві діє автоматизована система ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку
задовільний.

Застосування програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку є задовільним.
Контроль за веденням бухгалтерського обліку та складанням фінансової звітності здійснюється
відповідно до встановлених вимог.
В цілому можливо зробити висновок, що організація і методика ведення бухгалтерського обліку
та складання фінансової звітності Товариства не протирічать стандартам бухгалтерського обліку та
іншим нормативним документам.
2. Розкриття інформації за видами активів
Необоротні активи
Станом на 31.12.2019р. на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи за
залишковою вартістю 36 тис. грн., за первісною вартістю 45 473 тис. грн., накопичена амортизація
становить 45 437 тис. грн.
Незавершені капітальні інвестиції на 31.12.2019р. становлять 6 260 тис. грн.
Облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до МСБО 16 «Основні засоби», та Наказу
Товариства № 27-ОД від 12.03.2019р. «Про затвердження Положення про облікову політику
Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз».
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2019 року на балансі обліковувалися
основні засоби по залишковій вартості на суму 189 047 тис. грн., за первісною вартістю 13 787 506 тис.
грн., знос 13 598 459 тис. грн.
Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.12.2019 року відповідно до Наказу від
«29» листопада 2019 р. № 144/1-ОД.
Частина належного Товариству майна розташована на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим, що унеможливлює проведення інвентаризації даного майна.
Звертаємо увагу, що відповідно до п. 8 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та
зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879
підприємства, що знаходяться на тимчасово окупованій території та/або на території проведення
антитерористичної операції (або їх структурні підрозділи (відокремлене майно) перебувають на
зазначених територіях), проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді,
коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до
активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та
власний капітал цих підприємств.
Враховуючи роз’яснення Міністерства фінансів України та вищезазначені фактори Товариство
вважає, що мають місце ознаки того, що корисність активів суттєво зменшилася. Таким чином, на
підставі п.п 59-64 МСБО 36 Товариством визнано та оцінено збитки від зменшення корисності активів,
що розміщені на тимчасово окупованій території України на суму 12 384 433,0 тис. грн. (23 409 тис.
грн. - нематеріальні активи; 11 147 455 тис. грн. – основні засоби; 1 213 569 тис. грн. - незавершені
капітальні інвестиції). Збиток від зменшення корисності активів було визнано при розрахунку
фінансових результатів за 2014 рік.
У подальших роках вартість активів, корисність яких було зменшено, не переглядалася, і збиток,
визнаний у 2014, році не зменшувався.
Як і в попередніх звітах незалежного аудитора, аудитори вважають за доцільне повідомити,
наступне:
У Товариства відсутня надійна інформація про перелік основних засобів, нематеріальних активів
та незавершених капітальних інвестицій, оскільки регістри бухгалтерського обліку, в яких відображені

найменування об’єктів основних засобів, нематеріальних активів та незавершених капітальних
інвестицій залишилися на тимчасово окупованій території України. Таким чином, Товариство не
володіє аналітичною інформацією, що забезпечувала б ведення кількісного обліку об’єктів основних
засобів, нематеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій. У зв’язку з цим, відобразити
зменшення корисності активів при відсутності найменування цих активів, не видається можливим.
З огляду на вищевикладене, на думку аудиторів попередніх періодів, вартісне списання активів є
доречним, однак не у зв’язку із зменшенням їх корисності а з причин не визнання нематеріальних
активів, незавершених капітальних інвестицій та основних засобів - активами. Мають місце наступні
критерії, які дають підстави для не визнання у складі активів, ресурсів що перебувають на тимчасово
окупованій території України:
- відсутній контроль Товариства;
- Товариство не має можливості отримувати економічні вигоди від використання таких
ресурсів та обмежувати доступ інших до цих вигід.
Неможливість отримати достатні та прийнятні докази щодо наявності та оцінки основних
засобів, які знаходяться на окупованій території, є підставою для модифікації аудиторського висновку
(див. розділ «Основа для відмови від надання висновку»).
Станом на 01.01.2019р. на балансі Товариства обліковувалися довгострокові фінансові інвестиції,
які оцінені за методом участі в капіталі інших підприємств, у сумі 1 334 тис. грн., які є часткою у
статутному капіталі Дочірнього підприємства "Чорноморнафтогазінвест" (ЄДРПОУ 37729289) у
розмірі 1 333 600 грн., а також інші довгострокові фінансові інвестиції в сумі 1 388 тис. грн., що являли
собою акції ПАТ «Кримгаз» номінальною вартістю 1 387 733,53 грн.
Активи емітента ПАТ «Кримгаз» перебувають на тимчасово окупованій території України.
Окрім того, згідно із відомостями з Державного реєстру юридичних та фізичних осіб 14.01.2013 порушено справу про банкрутство ПАТ «Кримгаз». Згідно з випискою від 03.01.2017 року, виданою АТ
«Ощадбанк» рахунок у цінних паперах на якому відображені акції ПАТ «Кримгаз», що належать
Товариству за номінальною вартістю 1 387 733,53 грн. заблокований.
На підставі вищезазначеного, Товариством станом на 31.12.2019р. проведено переоцінку
балансової вартості вказаних фінансових інвестицій на суму зменшення корисності відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Балансова вартість даних інвестицій станом на 31.12.2019р.
становить 0 тис. грн.
Оборотні активи
У складі оборотних активів на балансі Товариства на 31.12.2019р. обліковуються:
- запаси – 1 379 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 90 916 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість з бюджетом – 574 771 тис. грн.;
- інша поточна дебіторська заборгованість – 6 403 тис. грн.;
- гроші та еквіваленти
– 1 096 тис. грн.;
- витрати майбутніх періодів
– 551 тис. грн.;
- інші оборотні активи
– 18 110 тис. грн.
Звертаємо увагу, що відповідно до п. 6 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та
зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р. № 879 суцільною
інвентаризацією охоплюються всі види зобов’язань та всі активи підприємства, у тому числі,
розрахунки з контрагентами.
Товариством у 2019 році було проведено інвентаризацію дебіторської заборгованості за товари,

роботи, послуги, та іншої поточної дебіторської заборгованості.
Основна частина дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у розмірі 90 906 356
грн. є заборгованістю засновника Товариства – НАК «Нафтогаз України». Також обліковується
дебіторська заборгованість нез’ясованого контрагента у розмірі
12 081 411 грн.
Основна сума дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом є сумою заборгованості з
ПДВ в розмірі 574 100 319, 76 грн., що підтверджується Актом звірки з МГУ ДФС Центральний офіс з
ОВП від 09.02.2016 року про стан заборгованості станом на 31.12.2015 р.
Інші оборотні активи в основному являють собою залишок суми по дебету рахунку 6431
(податкові зобов’язання з ПДВ) у розмірі 18 109 823 грн. щодо нез’ясованого контрагента. Питання
щодо списання зазначеної суми згідно законодавства потребує додаткового вивчення, і за згодою
Товариства може бути додатково опрацьоване із залученням відповідних фахівців.
3. Розкриття інформації про зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
До складу довгострокових зобов’язань Товариства належать:
Відстрочені податкові зобов’язання – 6 8240 тис. грн.
Довгострокові кредити банків
– 853 тис. грн.
Інші довгострокові зобов’язання
– 63 774 тис. грн.
Цільове фінансування
– 45 043 тис. грн.
Відстрочені податкові зобов’язання у сумі 68 240 тис. грн. утворені шляхом перенесення
аналогічного показника із звітності станом на 31.12.2013 року.
Довгострокові кредити банків являють собою заборгованість Товариства за отримані кошти у
кредит від ПАТ «Промінвестбанк» за історичною вартістю у розмірі 853 000, 00 грн. Даний показник
перенесений із звітності станом на 31.12.2013 року.
Оригінали кредитних договорів у Товариства відсутні. Зважаючи на відсутність підтверджуючих
документів, наявна ймовірність того, що мали місце також інші подібні зобов’язання, що виникли
внаслідок подій у минулому, що може привести до вибуття ресурсів Товариства у майбутньому, які
втілюють у собі економічні вигоди.
У складі інших довгострокових зобов’язань обліковуються зобов’язання за договорами
фінансування будівництва, що укладені з НАК «Нафтогаз Україна» на загальну суму 63 773 942,33 грн.
Сума цільового фінансування станом на 31.12.2019р. у розмірі 45 043 тис. грн. була перенесена з
попередніх звітних періодів без підтверджуючих первинних документів. Аналітичні дані щодо даної
статті балансу відсутні.
Поточні зобов’язання та забезпечення
До складу поточних зобов’язань Товариства належать:
- короткострокові кредити банків
– 552 118 тис. грн.
- поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями – 25 178 тис. грн.
за товари, роботи, послуги
– 141 886 тис. грн.
за розрахунками з бюджетом
– 30 276 тис. грн.,
у т.ч. з податку на прибуток
– 7 056 тис. грн.;
за розрахунками з оплати праці
– 80 тис. грн.
поточна кредиторська заборгованість
за розрахунками з учасниками
– 17 596 тис. грн.

поточні забезпечення
доходи майбутніх періодів
інші поточні зобов’язання

– 7 914 тис. грн.
– 232 тис. грн.
– 12 121 703 тис. грн.

На балансі Товариства станом на 31.12.2019р. обліковуються зобов’язання по кредитним
договорам з банками: ПАТ «ВБР» – на суму 130 083 тис. грн., ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» –
332 035 тис. грн., АТ «Укрексімбанк» – 90 млн. грн.
У Товариства наявні лише копії кредитних договорів.
Аудитор не зміг отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо сум заборгованості
перед банками ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», Чорноморський банк торгівлі та розвитку, через
відсутність відповідних документів.
Найбільшу питому вагу у складі кредиторської заборгованості за товари, роботи послуги має
заборгованість Товариства перед ТОВ «Нафтогазсервіс» - в сумі 38 617 853 грн., ТОВ «Укратоменерго»
- в сумі 28 741 957 грн. та ПАТ «Укргазбуд» - в сумі 25 627 287 грн.
У складі інших поточних зобов’язань обліковуються:
- залишок по рахунку 644 (ПДВ на які підприємство отримало право зменшити податкове
зобов’язання) у розмірі 9 060 323 грн.,
- заборгованість по відсоткам за кредитом отриманим від ПАТ «Державний експортноімпортний банк України» в сумі 12 386 312 грн.,
- Нараховані штрафні санкції на користь ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» згідно постановою Вищого господарського суду України по справі №
910/9808/15 від 10.02.2016 у розмірі 26 108 936 грн.;
- Заборгованість за договорами позики перед НАК «Нафтогаз України» у розмірі 12
022 196 216 грн.
4. Статутний капітал
Статутний капiтал згідно Статуту Товариства становить 376 515 500 грн. (триста сімдесят шість
мільйонів п’ятсот п’ятнадцять тисяч п’ятсот грн. )
У відповідності до Статуту Товариства Статутний капітал Товариства складається виключно з
простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 1,00 гривня. Єдиним засновником
(акціонером) Товариства є Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України». Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", пункту 11.13
статуту Товариства НАК «Нафтогаз України» одноосiбно здiйснює повноваження Загальних зборiв
Товариства.
Зміни до вартості зареєстрованого статутного капіталу за період 2019 року не вносились.
5. Власний капітал та вартість чистих активів
Станом на 31.12.2019 року власний капітал Товариства складає - 12 186 324 тис. грн.
До складу власного капіталу відноситься:
- статутний капітал
– 376 516 тис. грн.;
- капітал у дооцінках
– 242 026 тис грн.;
- додатковий капітал
– 69 826 тис. грн.;
- резервний капітал
– 59 428 тис. грн.;
- непокритий збиток
– 12 934 120 тис. грн.
Суми додаткового та резервного капіталу були перенесені із фінансової звітності на 31.12.2013р.
Дана фінансова звітність не перевірялася аудитором, окрім того, у Товариства відсутні первинні
підтверджуючі документи. Таким чином, аудитор не має можливості отримати достатні та прийнятні

докази щодо сум додаткового капіталу та резервного капіталу.
Станом на 31.12.2019 року розрахункова вартість чистих активів, що розрахована за
«Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств»
(Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004р. № 485), складає -12 186 324 тис. грн.
6. Розкриття інформації щодо чистого прибутку, повноти та достовірності відображених
фінансових результатів діяльності товариства
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі наступних
первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, розрахункових відомостей та
інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону № 996.
За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, відображені в облікових регістрах
та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства за 2019 рік,
відповідають первинним документам.
Облік витрат та доходів здійснювався у відповідності до МСБО 23 «Витрати» та МСФЗ 15 "Дохід
від договорів з клієнтами".
За період 2019 року Товариство отримало чистого доходу від реалізації продукції
– 45 133 тис. грн.;
Інші операційні доходи
– 229 тис. грн.;
Собівартість реалізованої продукції – 31 252 тис. грн..;
Адміністративні витрати
– 27 137 тис. грн.;
Інші операційні витрати
– 11 479 тис. грн.;
Інші витрати
– 2 721 тис. грн.;
Чистим фінансовим результатом за 2019 рік є збиток в сумі – 27 227 тис. грн.
7. Оцінка припущення управлінського персоналу щодо здатності Товариства продовжувати
діяльність на безперервній основі
Аудитором з урахуванням вимог МСА 570 «Безперервність» здійснено оцінювання припущення
управлінського персоналу здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Така оцінка охоплює 12 місяців від дати балансу.
Аудитором при оцінювання припущення управлінського персоналу щодо безперервності взято до
уваги плани управлінського персоналу щодо майбутній дій. Від управлінського персоналу Товариства
отримані пояснення про те, що згідно із форс-мажорними обставинами, а саме – окупації території
АРК, Товариство не контролює значну частину своїх активів та, відповідно, не має можливості
забезпечувати ведення операційної діяльності на тимчасово окупованій території.
Враховуючи наведені обставини, а також пояснення, отримані від Товариства, аудитор вважає
прийнятним використання припущення про безперервність, проте робить висновок щодо суттєвої
невизначеності щодо існування подій або умов які можуть поставити під значний сумнів здатність
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Фінансова звітність Товариства, за судженням аудитора, не в повній мірі описує основні події або
умови, що можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, та недостатньо розкриває інформацію про існування суттєвої невизначеності, та
можливу нездатність Товариства реалізувати свої активи та погасити зобов’язання за звичайного
перебігу господарської діяльності.
Основа для відмови від надання висновку

Значна частина активів Товариства розташована на території Автономної Рспубліки Крим, та
виключно морської економічної зони, яка визнана Україною як тимчасово окупована територія згідно із
ст.3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово
окупованій території України». Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо визначення дати початку тимчасової окупації» (надалі Закон) офіційною датою початку
окупації є 20 лютого 2014 року.
Згідно п. 3 ст.11 Закону, за підприємствами, установами, організаціями зберігається право
власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки,
що знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України.
Відповідно п. 6 ст.11 Закону, земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси, що знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу,
виключної (морської) економічної зони, які є об’єктами права власності українського народу,
державних підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованій території і є власністю держави
Україна, не можуть переходити у власність інших держав, юридичних або фізичних осіб в інший
спосіб, ніж передбачений законами України.
Таким чином, майно Товариства, що розміщене на тимчасово окупованій території є
власністю Товариства, що охороняється законодавством України. Разом з тим, у Товариства відсутній
будь-який контроль над цим майном.
Внаслідок вищезазначених подій, що не залежать від волі Товариства, починаючи з дати
окупації території України, видобуток природного газу як і видобуток газового конденсату та товарної
нафти на тимчасово окупованій території Товариством не контролюється і, відповідно, не
здійснюється.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 31.07.2014 р., було
затверджено статут Товариства у новій редакції, з причин втрати оригіналу попередньої редакції. Крім
того, було проведено реєстрацію Товариства на материковій частині України у м. Києві, вул. Б.
Хмельницького, буд. 26 офіс 505. Упродовж 2014-2018 рр. Товариство займалося відновленням
правовстановлюючих документів на майно, відновленням та/або поверненням оригіналів проектновиконавчої, технічної, фінансової, бухгалтерської документації, що перебуває на тимчасово окупованій
території.
Торгово-промисловою палатою України засвідчено факт настання форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили) з 27.02.2014 року, внаслідок яких Товариство втратило можливість
здійснювати свою господарську діяльність за звичайних умов в Автономній республіці Крим та м.
Севастополі (згідно із сертифікатом №2018 від 03.12.2014 року).
Нелегітимною Верховною Радою Республіки Крим 17 березня 2014 року прийнято незаконну
Постанову «Про питання енергетичної безпеки Республіки Крим», № 1758-6/14, в якій зазначено:
«Встановити, що власністю Республіки Крим є рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного
товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз», розташоване на території
Республіка Крим, її континентального шельфу, виключної (морської)економічної зони, увійшло і не
увійшло до статутного капіталу Товариства у складі необоротних (в тому числі нематеріальних) і
оборотних активів, у тому числі державне (України) майно, передане йому у користування та те, що
перебуває на балансовому і позабалансовому обліку».
Оригінали документів та майно ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» незаконно привласнені
новоствореним підприємством – Кримське республіканське підприємство «Чорноморнафтогаз».
За фактом протиправного заволодіння майном Товариства Генеральною прокуратурою України
розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3
ст. 206-2 Кримінального кодексу України. Внесено відповідний запис до Єдиного реєстру досудових
розслідувань 10.10.2014 року. На час проведення аудиту триває досудове розслідування.
Таким чином, аудитор відмовляється від надання висновку, виходячи з наступного.

1. Значна частина необоротних активів Товариства знаходиться на окупованій території і у
аудитора відсутня будь-яка можливість перевірити їх наявність та оцінку, провести їх
інвентаризацію.
2. Питання обліку та списання активів, які знаходяться на окупованій території, є невирішеним.
Так, згідно позиції Міністерства фінансів України, викладеної у листі від 12.02.2015 року №31-1141008-10/4284, необхідно керуватися Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 36 «Зменшення
корисності активів». На думку Міністерства фінансів України, існують зовнішні ознаки зменшення
корисності активів, що передбачені у МСБО 36 а саме: зміни зі значним негативним впливом на суб’єкт
господарювання у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в якому діє
суб’єкт господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив.
При проведенні аудиту за попередні роки (2015-2018) зверталась увага на те, що вартісне
списання активів є доречним, однак не у зв’язку із зменшенням їх корисності а з причин не визнання
нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій та основних засобів - активами. Мають
місце наступні критерії, які дають підстави для не визнання у складі активів, ресурсів що перебувають
на тимчасово окупованій території України:
- відсутній контроль Товариства;
- Товариство не має можливості отримувати економічні вигоди від використання таких
ресурсів та обмежувати доступ інших до цих вигід.
3. Як зазначалося вище в процесі аналізу конкретних статей фінансової звітності, внаслідок
окупації території Криму Товариством втрачено велику кількість первинних підтверджуючих
документів, установчі та бухгалтерські документи, іншу документацію. Фінансова звітність станом на
31.12.2019 року і за 2019 рік, підготовлена на підставі відновлених копій документів, оригінали яких
залишилися на тимчасово окупованій території України. Окремі показники фінансової звітності,
зокрема, значні суми кредиторської та дебіторської заборгованості, не мають документального
підтвердження та відображені шляхом перенесення аналогічних показників із звітності станом на
31.12.2013 року, аудит якої не проводився.
В аудиторських звітах за попередні роки було надано відмову від висловлення думки стосовно
фінансової звітності за 2014-2018 роки через відсутність можливості отримати достатні і прийнятні
аудиторські докази.
Таким чином, аудитор не може отримати достатні та прийнятні аудиторські докази в
достатньому обсязі для обгрунтування висновку щодо фінансової звітності і доходить висновку, що
можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути одночасно
суттєвим та всеохоплюючим.
Відповідно, аудитор відмовляється від надання висновку. Аудитор не висловлює думку щодо
фінансової звітності.
Перевірка проводилася у відповідності до норм Закону України «Про аудиторську діяльність» та
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг видання 2016-2017 року, прийнятих в якості національних стандартів аудиту рішенням
Аудиторської палати України від 08.06.2018 року № 361.
Аудиторською фірмою виконуються етичні вимоги, викладені у Кодексі етики професійних
бухгалтерів, виданого Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів. Зокрема, Аудиторська
фірма є незалежною від Підприємства відповідно до зазначених етичних вимог.
Відмова від надання висновку і висловлення думки
Зважаючи на значущість питань, описаних у розділі «Основа для відмови від надання висновку»,
аудитор не зміг отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі для формування висновку
щодо фінансової звітності Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство
«Чорноморнафтогаз» станом на 31 грудня 2019 р. Відповідно, аудитор не надає висновку щодо

фінансової звітності, яка додається.

Голова правління ПрАТ
«Аудиторська фірма «Аналітик»
Головач Володимир Володимирович,
Сертифікат аудитора № 007164, від 29.05.2014р.
сертифікат АБ № 0064 від 29.10.2009 р.
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Туманян Анна Оганесівна
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Головач Тетяна Анатоліївна
сертифікат аудитора № 004000 від 27.10.1999р.
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Зважаючи на значущiсть питань, описаних у роздiлi "Основа для вiдмови вiд надання
висновку", аудитор не змiг отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому обсязi для
формування висновку щодо фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Державне
акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" станом на 31 грудня 2019 р. Вiдповiдно, аудитор не
надає висновку щодо фiнансової звiтностi, яка додається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
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базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить
діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасників фондового ринку
2
06.08.2019
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