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Звіт Правління Товариства за 2018 рік
Робота Правління і трудового колективу Публічного акціонерного
товариства по газопостачанню та газифікації “ЗАПОРІЖГАЗ” (далі Товариство) та
Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» (далі – ТОВ)
протягом 2018 року була спрямована на виконання виробничих програм,
поліпшення економічних показників, підвищення якості обслуговування клієнтів і
надійності експлуатації систем газопостачання та на забезпечення соціального
захисту працівників.
Виробнича діяльність Товариства та ТОВ здійснювалась відповідно до
Статутів та отриманих ліцензій на окремі види діяльності, з яких основними є:
По Товариству:
 підприємницька діяльність з розподілу природного газу;
 газопровідні роботи, проектування систем газопостачання, будівництво
газопроводів, будівельно-монтажні роботи;
 надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на
виробництві.
По ТОВ:
- оптова та роздрібна торгівля природним газом.
Основним пріоритетом в роботі Товариства та ТОВ було безумовне
виконання договірних зобов’язань перед всіма категоріям споживачів природного
газу та замовниками послуг, розвиток та вдосконалення газових мереж, безаварійна
їх експлуатація, підвищення
якості обслуговування клієнтів та отримання
позитивної динаміки в фінансовій діяльності.
За звітний період 2018 року довжина мереж природного газу, що
обслуговуються працівниками нашого колективу, склала 9 985,91 км., в тому числі
розподільчих газопроводів – 7 913,28 км, газопроводів вводів –2 072,63 км.
Станом на 01.01.2019р. експлуатується :
- 3 721,71 км. поліетиленових газопроводів;
287 ГРП;
- 1 263 ШГРП;
- 48 716 домових регуляторів тиску;
- 4 673 засобів електрохімзахисту.
Рівень газифікації області досяг 42% і надалі газифікація населених пунктів
Запорізької області продовжується.
Всього станом на 1 січня 2018 року газифіковано природним газом 484 503
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квартири.
В області газифіковано природним газом:
- 13 міст,
- 11 селищ міського типу,
- 322 сільських населених пунктів.
Для забезпечення природним газом споживачів - населення, бюджетних
установ

та

організацій,

промислових

підприємств,

підприємств

теплокомуненергетики та інших суб’єктів господарської діяльності з ресурсів НАК
«Нафтогаз України», РГК «ТРЕЙДІНГ» та іншіх по м. Запоріжжю та Запорізькій
області у 2018 році розподілено 1 036,019 млн. м3 , у звітному періоді обсяг
розподіленого природного газу зменшився на 11,650 млн. м3, або на 1,1 %,
порівняно з аналогічним періодом 2017 року (обсяг розподілу природного газу
складав 1 047,669 млн. м3).
Постачання природного газу споживачам Запорізької області та міста
Запоріжжя у 2018р. в обсязі 320,617 млн. м3 здійснювало ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ
ЗБУТ». У звітному періоді обсяг постачання природного газу зменшився на 26,2
млн. м3, або на 7,6%, порівняно з аналогічним періодом 2017 року (обсяг
постачання природного газу складав 346,817 млн. м3).
Зменшення фактичних обсягів постачання та розподілу природного газу
в 2018 році порівняно з фактом 2017 року підприємствами

теплоенергетики,

бюджетними установами і організаціями та населенням зумовлено наступними
факторами:
-

початок та закінчення опалювального сезону;
значно вища температура навколишнього середовища в опалювальний

період;
- перевод технологічного обладнання на модернізоване газоспоживаюче
обладнання;
- перехід на альтернативні види палива.
- значне зниження обсягів споживання по побутовим споживачам
(населення), в зв‘язку з підвищенням ціни на природний газ.
Розвитку газифікації області сприяє виконання Товариством, поряд з
ліцензованою діяльністю, робіт

з іншої діяльності, таких як надання послуг з
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приєднання Замовників до газових мереж, виконання будівельно-монтажних робіт,
робіт із заміни і ремонту газового устаткування, проектних робіт та інше.
Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) Товариства у 2018 році
за діючими цінами і тарифами склав - 2 387,4 млн. грн. без ПДВ, в тому числі:
 від розподілу - 459,2 млн. грн.;
 від постачання – 40,5 млн. грн.;
 від комерційної діяльності – 17,3 млн. грн.;
 від оптової торгівлі паливом (вартість
природного газу) – 1 773,4 млн.грн.;
 транспортування магістральними
газопроводами – 97,0 млн. грн.
Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) Товариства без ПДВ склав 517,1
млн.грн.
При цьому загальна сума витрат з адміністративними витратами склала
638,3 млн.грн., в тому числі:
 від розподілу - 602,5 млн. грн.,
 від постачання – 26,5 млн. грн.,
 від іншої діяльності – 9,3 млн. грн.
В цілому за даними бухгалтерського обліку, враховуючи інші доходи та інші
витрати від фінансової діяльності Товариства, загальний фінансовий результат за
2018 рік (чистий збиток) склав - 639,0 млн.. грн.
Основним пріоритетом в роботі Товариства було безумовне виконання
договірних зобов’язань по газопостачанню всім категоріям споживачів природного
газу, розвиток та вдосконалення газових мереж, безаварійна їх експлуатація та
отримання позитивної динаміки в фінансовій діяльності.
Інвестиційною програмою на 2018 рік передбачався обсяг фінансування в
сумі 59 039,69 тис. грн. без ПДВ, в тому числі:
- амортизаційні відрахування – 27 353,00 тис. грн. без ПДВ;
- витрати на лічильники за структурою тарифу – 29 324,00 тис. грн. без ПДВ;
- інші джерела (обмінний фонд ПЛГ та ВОГ) – 2 362,69 тис. грн. без ПДВ.
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Фактично профінансовані заходи на загальну суму 40 707,81 тис. грн. без
ПДВ, в тому числі:
- амортизаційні відрахування – 16 087,28 тис. грн. без ПДВ;
- витрати на лічильники за структурою тарифу – 22 258,65 тис. грн. без ПДВ;
- інші джерела (обмінний фонд ПЛГ та ВОГ) – 2 361,88 тис. грн. без ПДВ.
Профінансовано заходів по амортизаційним відрахуванням по розділам
інвестиційної програми:
- реконструкція газових мереж – 258,28 тис. грн. без ПДВ;
- відключаючі засоби – 189,44 тис. грн. без ПДВ;
- капремонт та реконструкція ГРП – 4 883,51 тис. грн. без ПДВ;
- реконструкція ШРП – 9 079,54 тис. грн. без ПДВ;
- капремонт, реконструкція та технічне переоснащення ЕХЗ – 1 339,60 тис.
грн. без ПДВ;
- придбання приладів діагностики газових мереж – 16,51 тис. грн. без ПДВ;
- впровадження та розвиток інформаційних технологій – 320,40 тис. грн. без
ПДВ.
Одним

з

основних

факторів

безаварійного

газопостачання

є

якісне

обслуговування внутрішньобудинкового газового устаткування. Виконуються
вимоги Положення про технічне обслуговування побутових газових приладів. За
звітний період виконувалось планове технічне обслуговування 94 023 газових
приладів, в тому числі газових плит, газових котлів, газових водонагрівачів,
опалювальних печей та інших приладів.
Під постійним контролем правління знаходиться пропаганда Правил
безпечного користування газом у побуті серед населення через засоби масової
інформації: радіо, телебачення, місцеві друковані видання. На такі цілі витрачено у
2018 році 19,5 тис. грн.
Для забезпечення надійної та сталої роботи об'єктів газопостачання, згідно з
затвердженими
газорозподільних

графіками,
пунктів,

проводилася
шафових

ревізія
установок,

газового

устаткування

регуляторів

тиску,

газонаповнювальної станції і ГНП, власних котелень.
За звітний період витрати на досягнення встановлених нормативів безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони
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праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань,
аваріям – склали 2 001,1 тис. грн. з ПДВ.
Крім того, витрачено 186,9 тис. грн. з ПДВ на виконання заходів з
протипожежної безпеки і 385,7 тис. грн. з ПДВ на природоохоронні заходи.
Подача газу споживачам – процес безперервний, який не залежить від часу
доби, в силу чого контроль за його ходом покладається на спеціальну оперативну
службу газового господарства. Дві основні позиції визначають вирішення всіх
питань, пов'язаних з організацією і будовою аварійно-диспетчерських служб, а саме;
безпечність та безаварійне газопостачання. Аварійна служба ПАТ „ЗАПОРІЖГАЗ”
постійно готова до локалізації та ліквідації аварійних ситуацій на системах
газопостачання та здійснення цілодобового прийому і виконання аварійних заявок.
Її діяльність обумовлюється планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і
аварій та планом взаємодії ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ" зі службами екстреного виклику
інших відомств. Для оперативної організації виконання аварійних робіт служба
забезпечена проводовим телефонним зв’язком "104", спеціальним автотранспортом,
пошуковими приладами, необхідним обладнанням, матеріалами та засобами
індивідуального захисту. Архіватор мовлення дозволяє бачити картину роботи з
заявками, що надходять за телефоном "104", розроблені програми "АДС" і "Витоки
газу", які дозволяють здійснювати системний аналіз аварійних заявок та виявлених
витоків газу. Автомобілі аварійної служби оснащені радіостанціями,
проблисковими маячками, системами оповіщення населення.
Облік природного газу, що надходить до газорозподільних мереж,
здійснюється приладами обліку, які належать газотранспортним організаціям, та
пройшли перевірку в органах Держспоживстандарту України.
З метою посилення контролю за споживанням природного газу проводилась
та продовжується робота по зменшенню втрат природного газу.
Продовжується оснащення житлового фонду лічильниками природного газу.
У 2018 році 19 380 побутових споживача забезпечено приладами обліку - як
індивідуальними, так і загальнобудинковими.
Всього станом на 01.01.2019 року оснащено лічильниками газу 420 955
абонента.
Для вирішення питання економного використання газу Відділом по роботі з
вимірювальним комплексом проводиться робота по впровадженню високоточної
вимірювальної техніки вітчизняного та імпортного виробництва. Сервісний центр з
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повірки лічильників веде контроль за виконанням графіків повірки всіх засобів
вимірювальної техніки, що експлуатується споживачами. Проводить вхідний
контроль побутових лічильників газу на відповідність правильності їх роботи,
експрес-контроль побутових лічильників газу, здійснює ремонт газових
лічильників.
З метою покращення надання послуг для споживачів ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ»
облаштовано 3 нові та сучасні центри обслуговування клієнтів.
Для забезпечення якісного обслуговування газового устаткування і приладів
на газових мережах та в абонентів, забезпечення безаварійного розподілу
природного газу споживачам, у зв'язку зі збільшенням обсягу обслуговування мереж
і газового устаткування за 2018рік середньооблікова чисельність всіх працівників,
що були задіяні у виконанні ліцензованих видів робіт склала :
- по Товариству – 1791 чол. (з них – 1658 чол. – на розподілі природного
газу, 133 чол. – на виконанні робіт з іншої діяльності);
- по ТОВ - 53 чол.
Cпискова чисельність працівників Товариства в порівнянні з 2017 роком
зменшилась на 51 людину та на кінець звітного року склала 1823 чол.
У ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» спискова чисельність в порівнянні з 2017
роком скоротилась на 4 чол. та на кінець звітного періоду склала 58 чол.
Новоприйняті працівники Товариства, що не мали спеціальних навичок
роботи в газовому господарстві, проходили первинну професійну підготовку у
відділі навчання та розвитку персоналу. За 2018 рік пройшли первинну професійну
підготовку 65 робітників, підвищили кваліфікацію - 40 робітників, отримали другу
професію - 37 робітників. Загалом за 2019 рік відділом навчання та розвитку
персоналу навчено 142 працівники.
Крім того, на договірній основі з навчальними закладами за рахунок
Товариства пройшли підготовку та підвищили кваліфікацію 45 працівників, на що
було витрачено 164,9 тис. грн.
Нормування праці
проводилось за розробленими та затвердженими
місцевими нормами часу на виконання робіт з технічного обслуговування систем
газопостачання, Типовими нормами часу на виконання робіт з ремонту та
обслуговування внутрішньобудинкового газового устаткування, рекомендованими
нормативами чисельності керівників, фахівців та службовців.
Оплата праці працівників Товариства та ТОВ проводилась у відповідності до
вимог чинного трудового законодавства України, Колективного договору, діючих
на підприємствах Положень щодо оплати праці.
За рішенням Правління з 01.01.2018р. та з 01.07.2018 року проведено
підвищення посадових окладів та тарифних ставок працівників всіх категорій
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Товариства в цілому на 20%. На кінець року тарифна ставка робітника 1-го розряду
встановлена на рівні 3880 грн. , що більше за розмір державного рівня мінімальної
заробітної плати на 157 грн.
На протязі звітного року працівникам Товариства виплачувались доплати та
надбавки, передбачені
чинним трудовим законодавством та Колективним
договором, заохочувальні премії.
За 2018 рік штатним працівникам Товариства нарахований фонд оплати праці
в сумі 164,5 млн. грн. Питома вага основної заробітної плати в загальному фонді
досягла 79,1%, додаткової заробітної плати – 13,8%. В цілому ж, гарантовані
виплати в загальному ФОП склали 87% проти передбачених Колективним
договором - 75%.
Із загального фонду оплати праці на виплату заохочувальних та
компенсаційних виплат використано 11,7 млн. грн. або 7,1% .
За результатами роботи 2018 року середньомісячна заробітна плата штатних
працівників Товариства склала 7743 грн., що на 16,9 % або на 1 119 грн. більше
рівня 2017 року.
Середньомісячна заробітна плата працівників ТОВ по підсумках 2018 року
склала 12 927 грн. Мінімальний оклад некваліфікованого робітника ТОВ на кінець
звітного року – 4 010 грн., що на 287 грн. вище державного рівня мінімальної
заробітної плати.
За 2018 рік штатним працівникам ТОВ нарахований фонд оплати праці в сумі
6,4 млн. грн. Питома вага основної заробітної плати в загальному фонді досягла
71,8 %, а гарантовані виплати за умовами Колективного договору по підсумках
року склали 80%.
Заборгованості перед працівниками з виплати заробітної плати за звітний рік
ні у Товаристві , ні у ТОВ не допускалось. Заробітна плата виплачувалась двічі на
місяць у терміни, визначені Колективним договором.
Товариство постійно веде роботу з працевлаштування осіб з обмеженими
фізичними можливостями та створення для них належних умов праці. Протягом
2018 року працевлаштовано 9 осіб з інвалідністю ( в тому числі 5 працівників
Товариства).
Консолідована фінансова звітність Групи складена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») у редакції, затвердженій
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»).
Консолідова фінансова звітність включає фінансову звітність ПАТ
«ЗАПОРІЖГАЗ» та ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» станом на 31 грудня 2018р.:
–

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
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–
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Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
Консолідований звіт про власний капітал;
Примітки до консолідованої фінансової звітності.

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
характеризується наступними показниками:
Виконано робіт за вирахуванням податку на додану вартість на загальну суму
2 387,4 млн. грн. (2 млрд. 387 млн. 444 тис. грн.)
З урахуванням інших операційних доходів ця сума склала 2 419,6 млн.
грн. (2 млрд. 419 млн. 553 тис. грн.)
Витрати (з урахуванням операційних та адміністративних витрат) склали
3 041,1 млн. грн. (3 млрд. 041 млн. 135 тис. грн.)
З них:
- матеріальні витрати склали – 2 236,5 млн. грн. (2 млрд. 236 млн. 509 тис. грн.)
- витрати на оплату праці – 169,3 млн. грн. (169 млн. 279 тис. грн.)
- відрахування в соціальні фонди – 35,9 млн. грн. ( 35 млн. 938 тис. грн.)
- амортизація основних коштів – 22,6 млн. грн. ( 22 млн. 637 тис. грн.)
- інші витрати, пов'язані з виконанням робіт, оплати податків і послуг сторонніх
організацій, списанням безнадійної заборгованості склали – 576,8 млн. грн. (576
млн. 772 тис. грн.).
За результатами фінансової діяльності в 2018 році згідно консолідованої
фінансової звітності «ПАТ «ЗАПОРІЖГАЗ» отримано чистий збиток у розмірі –
639,0 млн. грн. (639 млн. 044 тис. грн.).
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) характеризує господарську
діяльність наступними результатами:
Загальна сума балансу на кінець 2018 року - 1 109,4 млн. грн.
Необоротні активи склали 458,6 млн. грн., в т.ч.:
- залишкова вартість нематеріальних активів – 0,6 млн. грн.
- залишкова вартість основних засобів – 399,2 млн. грн.
- незавершене будівництво – 29,2 млн. грн.
- довгострокова дебіторська заборгованість – 16,7 млн. грн.
- інші необоротні активи – 12,9 млн. грн.
Оборотні активи склали 650,8 млн. грн., з них:
- запаси – 18,7 млн. грн.
- дебіторська заборгованість – 612,7 млн. грн.
- інші активи та грошові кошти – 19,4 млн. грн.
На кінець звітного періоду дебіторська заборгованість становить 629,4 млн.
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грн.(629 млн. 408 тис. грн.)
На кінець 2018 року сумарна дебіторська заборгованість зменшилась на
348 млн. 106 тис. грн., або на 35,61 % (від 977 млн. 514 тис. грн. у 2017 році) за
рахунок зменшення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи,
послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості.
Зобов’язання
згідно
консолідованої
фінансової
звітності
ПАТ
«ЗАПОРІЖГАЗ» склали 2 087,7 млн. грн., з них:
- довгострокові – 72,6 млн. грн.
- поточні
– 2 015,1 млн. грн.
Поточні зобов’язання підприємства на кінець 2018 року в порівнянні з 2017
роком збільшилися на 311,9 млн. грн., або на 18,31% (від 1 млрд. 703 млн. 264 тис.
грн. у 2017 році) за рахунок збільшення поточної кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги.
Власний капітал на кінець року дорівнював (978,4) млн. грн., в т.ч.
- зареєстрований капітал
- 5,4 млн. грн.
- додатковий капітал
- 446,7 млн. грн.
- нерозподілений прибуток (збиток) - (1 430,5 млн. грн.)
Відповідно до Статуту ПАТ “ЗАПОРІЖГАЗ”, заявлений статутний капітал
становить 5 млн. 434 тис. грн., розподілений на 21 млн. 737 тис. 600 акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. Додаткового випуску акцій не було.
Основним напрямком у виробничо-господарській діяльності є виконання
ліцензійної діяльності.
Робота в 2018 році має свої особливості - забезпечення 100% оплати за
спожитий природний газ. У минулому році проведена велика робота працівниками
Товариства зі споживачами з питання своєчасної оплати за спожитий природний
газ. Здійснювалось удосконалення методів роботи відділу інспектування з
населенням. Зі злісними неплатниками-боржниками робота велася через суд.
Робота відповідних служб Товариства з населенням з питання своєчасної
оплати за спожитий природний газ дозволила досягти рівня оплати 65%.
Служба економічної безпеки викривала факти незаконного підключення до
газопроводів і проводила роботу зі споживачами-боржниками.
Робота ПАТ “ЗАПОРІЖГАЗ” в 2018 році була спрямована на досягнення
конкретної мети:
 безаварійне та безперебійне газопостачання промислового регіону
природним газом;
 одержання 100% оплати за спожитий природний газ;
 завершення року з позитивним економічним результатом.
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 розподіл та постачання природного газу споживачам у відповідності з
договорами,
Правлінням Товариства намічені основні напрямки виробничо-економічного
розвитку у 2019 році:
1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення
її утворення по поточному споживанню.
2. Приведення заробітної плати по Товариству до рівня середньої заробітної
плати по промисловості.
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.
4. Здійснення заходів щодо дотримання дисципліни газоспоживання.
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми.
6. Виконання заходів пов’язаних з використанням, експлуатацією та
технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та
безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при
використанні газу у побуті.
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.
8. Підвищення ефективності виробництва:
збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої
діяльності,
забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на
розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності Товариства.
9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж.
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу.
11. Виконання робіт з покращення експлуатації газопроводів і споруд на них,
своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних
фондів.
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з
метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки.
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок
впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства,
підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.
Виконання настільки відповідальних робіт із забезпечення безпечного
розподілу природного газу населенню Запорізької області, подальшого технічного
розвитку, удосконалювання методів організації праці, визначених для нашого
Товариства, можливо тільки для такого колективу кваліфікованих працівників,
колективу однодумців, що не зупиняється на досягнутому.
Голова Правління

О.В.Мізік

