
Титульний аркуш 
 

21.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2/426 

(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). 

 

Керуючий санацiєю    Степаненко Iрина Євгенiївна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35879807 

4. Місцезнаходження: 80086, Львівська обл., с.Сiлець, не має 

5. Міжміський код, телефон та факс: (03249) 40111, 40111 

6. Адреса електронної пошти: lvk-hole@ukr.net 

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

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

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

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 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 проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку PATLVK.com.ua 28.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

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

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08.2018р. у справi № 

914/2441/15введена процедура санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська 

вугiльна компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807). 

 

 

 

Керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" 

(iдентифiкацiйний код 35879807) призначено арбiтражного керуючого Постоленко 

Володимира Олексiйовича (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного 

керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1392 видане 09.07.2013 

р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: вул. Пушкiна, буд. 67, кв. 97, м. Черкаси, 18001). 

 

 

 

У вiдповiдностi до п. 4 ст. 28 ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання 

його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї: 

 

керiвника боржника звiльнено з посади; 

 

управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю; 

 

зупинено повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи щодо управлiння 

товариством  та розпорядження майном боржника, повноваження органiв управлiння 

передаються керуючому санацiєю, за винятком повноважень, передбачених планом санацiї. На 

даний час план санацiї не затверджений. 

 

 

 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 

достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира 

Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна 

компанiя". 

 

 

 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 

керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  

призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. (свiдоцтво про право на 

здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, 

лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок 



Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044; iдентифiкацiйний номер 

3366001921). 

 

 

 

Управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" перейшла до керуючого санацiєю. Зупинились 

повноваження органiв управлiння ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя" в тому числi 

виконавчого органу-правлiння. Здiйснена передача керуючому санацiєю бухгалтерської та 

iншої документацiї товариства, його печаток, матерiальних цiнностей.  

 

 

 

Посада корпоративного секретаря вiдсутня, облiгацiї не випускалися. Товариство не приймало 

участь в створенi юридичних осiб в звiтному перiодi. У складi промiжної iнформацiї також 

вiдсутня: 

 

- iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки вони не випускались; 

 

- iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом, оскiльки вони не випускались; 

 

- iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки вони не випускались; 

 

- iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй 

протягом звiтного перiоду, оскiльки вiдповiднi дiї в звiтному перiодi емiтентом не 

проводились; 

 

- iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення емiтентом не приймались; 

 

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, 

оскiльки у звiтному перiодi, такi рiшення емiтентом не приймались; 

 

- iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки у звiтному перiодi такi рiшення емiтентом не 

приймались; 

 

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки у звiтному перiодi 

такi рiшення емiтентом не приймались; 

 

- вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом перiоду, оскiльки така iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду. 

 

- iнформацiя про замiну фiнансової установи, оскiльки у звiтньому перiодi така замiна не 

вiдбулася. 

 

- iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть, оскiльки такi рiшення емiтентом не приймались; 

 

- iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 



результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, оскiльки такi рiшення емiтентом не 

приймались; 

 

- iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки такi дiї емiтентом 

не здiйснювались; 

 

- iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, оскiльки такi дiї емiтентом не приймались; 

 

- iнформацiя про замiну управителя, оскiльки такi рiшення емiтентом не здiйснювались; 

 

- iнформацiя про керуючого iпотекою, оскiльки така посада вiдсутня (вiдсутня iпотека);  

 

- iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, оскiльки такi рiшення 

емiтентом не приймались;  

 

-iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом, оскiльки такi рiшення емiтентом не приймались;  

 

-iнформацiя про iпотечне покриття, оскiльки такi рiшення емiтентом не приймались. 

 

 

 

Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положенням (стандартами) 

бухгалтерського облiку, не заповнюється, оскiльки Товариство складає звiтнiсть у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

 

 

Товариство зазначає, що промiжна фiнансова звiтнiсть за звiтний перiод не була перевiрена 

аудиторською фiрмою, у зв'язку з чим огляд цiєї звiтностi аудиторською фiрмою не надається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна компанiя" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 08.05.2008 

3. Територія (область) 

 Львівська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 305610000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 37,578 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 673 

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

 19.20 - Виробництво продуктiв нафтоперероблення 

 46.71 - Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами 

 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 

9. Органи управління підприємства 

 Правлiння, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя. Вищим органом Товариства є загальнi 

збори акцiонерiв. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ЗАТ "Львiвсистеменерго" Львiвська обл., м. Червоноград, 80100 25262043 

Регiональне вiддiлення Фонду 

державного майна України по 

Львiвськiй областi 

79000, Львiвська обл., мiсто Львiв, 

вулиця СIЧОВИХ СТРIЛЬЦIВ, будинок 

3 

20823070 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "АКБ "КОНКОРД", МФО 307350 

2) IBAN 

 UA 533073500000026009000787801 

3) поточний рахунок 

 UA 533073500000026009000787801 

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

рахунком в іноземній валюті 

 д/в, МФО д/в 

5) IBAN 

 д/в 

6) поточний рахунок 

 д/в 



 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Автосамоскид. Модель БелАЗ 

7526; Екскаватор марки ЕО 

-3323 

102/19 18.02.2019 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

 

Опис д/в 

Експлуатацiя устаткування для 

транспортування, дроблення, 

сортування та збагачення 

корисних копалин у вугiльнiй 

галузi промисловостi 

0527.18.46 12.10.2018 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

12.10.2023 

Опис д/в 

Експлуатацiя устаткування 

напругою понад 1000В (до 6 кВ 

включно) (електричне 

устаткування електричних 

станцiй та мереж; технологiчне 

електрообладнання) 

0561.18.46 25.10.2018 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

25.10.2023 

Опис д/в 

Експлуатацiя парових котлiв 

теплопродуктивнiстю понад 0.1 

МВт, трубопроводiв пари та  

гарячої води з робочим тиском 

понад 0,05 МПа i температурою 

нагрiву вище нiж 1100 С, 

посудини, що працюють пiд 

тиском понад 0,05МПа 

0572.18.46 01.11.2018 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

01.11.2023 

Опис д/в 

Експлуатацiя вантажопiдйомних 

кранiв 

0106.19.46 15.02.2019 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

15.02.2024 

Опис д/в 

Експлуатацiя устаткування для 

транспортування, дроблення, 

сортування та збагачення 

корисних копалин у вугiльнiй 

галузi промисловостi 

0061.19.46 29.01.2019 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

29.01.2024 

Опис д/в 

Декларацiя на виконання робiт 

пiдвищеної небезпеки 

1156/20 11.12.2020 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

 

Опис 

Декларацiя на виконання таких робiт пiдвищеної небезпеки: 

 

- Роботи, що виконуються на висотi понад 1,3 метра; 

 

-  Роботи в колодязях, траншеях, бункерах; 

 

- Маркшейдерськi роботи;- Роботи в дiючих 



електроустановках напругою понад 1000 В (до 6 кВ  включно); 

 

- Зберігання балонів із стисненим газом (кисень); 

 

- Зварювальні роботи; 

 

- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне 

обслуговування устатковання для транспортування, дроблення, 

сортування та збагачення корисних копалин у вугільній галузі 

промисловості; 

 

- Газополум'яні роботи; 

 

- Роботи із збагачування корисних копалин. 

 

 

 

 

 

 

Декларацiя на експлуатацiю: - 

екскаватора ЕО-2621; трактора 

колiсного Т-150. 

0794/21 06.09.2021 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

 

Опис д/в 

Дозвiл для експлуатацiї 

устатковання для 

транспортування, дроблення, 

сортування та збагачення 

корисних копалин i 

огрудкування руд та 

концентратiв. 

0287.21.46 07.09.2021 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

07.09.2026 

Опис д/в 

Дозвiл виконувати -

 дозволяється

 виконувативантажно-роз

вантажувальнi роботи за 

допомогою машин i механiзмiв. 

0286.21.46 07.09.2021 Головне управлiння 

Держпрацi у Львiвськiй 

областi 

07.09.2026 

Опис д/в 

Зберiгання пального (виключно 

для потреб власного 

споживання чи промислової 

переробки) 

1329041420210

0366 

23.09.2021 Державна податкова служба 23.09.2026 

Опис д/в 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Керуючий санацiєю 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Степаненко Iрина Євгенiївна 

3. Рік народження 

 1992 

4. Освіта 

 вища 



5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08.2018р. у справi № 

914/2441/15введена процедура санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна 

компанiя" (iдентифiкацiйний код 35879807). 

 

Керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя" 

(iдентифiкацiйний код 35879807) призначено арбiтражного керуючого Постоленко Володимира 

Олексiйовича (свiдоцтво про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого 

(розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) № 1392 видане 09.07.2013 р. 

Мiнiстерством юстицiї України; адреса: вул. Пушкiна, буд. 67, кв. 97, м. Черкаси, 18001). 

 

У вiдповiдностi до п. 4 ст. 28 ЗУ "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання 

його банкрутом" з моменту винесення ухвали про введення процедури санацiї: 

 

припинено повноваження керiвника  та членiв правлiння боржника; 

 

управлiння боржником перейшло до керуючого санацiєю; 

 

зупинено повноваження органiв управлiння боржника - юридичної особи щодо управлiння 

товариством  та розпорядження майном боржника, повноваження органiв управлiння 

передаються керуючому санацiєю, за винятком повноважень, передбачених планом санацiї. На 

даний час план санацiї не затверджений. 

 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 

достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира 

Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна 

компанiя". 

 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 

керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  

призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. (свiдоцтво про право на 

здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, 

лiквiдатора) № 1818 видане 03.07.2017 р. Мiнiстерством юстицiї України; адреса: провулок 

Олександра Матросова, буд. 5, офiс 501/3, м. Одеса, 65044; iдентифiкацiйний номер 

3366001921). 

 

Повноваження посадової особи визначенi законодавством. У посадової особи емiтента 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Перший заступник Голови правлiння-заступник генерального директора 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чудак Наталiя Олександрiвна 



3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 вища - Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут iм. Ф. Дзержинського 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

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

 ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807, З 01.02.2008 року по 25.04.2008 року - 

старший майстер вiддiлу технiчного контролю ТОВ <Трейд-Груп-Мар>; 3 20.04.2010р до 

26.03.2012р. - заступник генерального директора з якостi ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 

27.03.2012 по 17.04.2014 - голова правлiння-генеральний директор ПАТ "Львiвська вугiльна 

компанiя". 

7. Опис 

 Перший заступник Голови Правлiння є заступником генерального директора Товариства. 

Повноваження Першого заступника голови правлiння вказанi у ст.7.4 Статуту Товариства. 

Перший заступник Голови Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання 

посадових обов"язкiв згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За 

сумiсництвом нiде не працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

        Припинено повноваження,у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Член правлiння- начальник охорони 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Харкiвський Iгор Вiкторович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 середня 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

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

 ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, ТзОВ<Трейд-Груп-Мар>, д, Фрунзенська середня школа I-III 

ступеня - вчитель трудового навчання, ТзОВ <ГЗФ <Лутугинська> - охоронник, 

ТзОВ<Трейд-Груп-Мар> - охоронник. 

7. Опис 

 Член Правлiння є начальником охорони. Повноваження Члена Правлiння вказанi у п.7.4 

Статуту Товариства.  

 

 

 

Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв 

згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом не працює. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

        Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 



 

 

1. Посада 

 Член Правлiння-головний технолог 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Черних Людмила Миколаївна 

3. Рік народження 

 1953 

4. Освіта 

 середня спецiальна - Донецький iндустрiальний технiкум 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 ТОВ <Армус>, д, з 04.07.2008 року - заступник директора по якостi ТОВ <Армус> 

7. Опис 

 Член Правлiння є головний технолог Товариства. Повноваження Члена Правлiння вказанi 

у п.7.4 Статуту Товариства.  

 

Член Правлiння отримує заробiтну плату та винагороду за виконання посадових обов"язкiв 

згiдно iз контрактом . Винагороди у натуральнiй формi не отримує. За сумiсництвом нiде не 

працює. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС" 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: 

 

 

 

Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 

36561549, володiє 23,00000% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Сафонов 

Олег Анатолiйович (паспорт ЕН 349478, Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України в Луганськiй 

обл., 22.06.2004р.)  

 

 



 

Повноваження Члена наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.  

 

 

 

Член наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не 

отримує. . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

  

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Товаристов з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння" 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

  Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) 

призначено: 

 

 

 

Член наглядової ради - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне 

управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник 

юридичної особи - Сергiєнко Володимир Вiкторович (паспорт ЕК 142209,виданий Ленiнським 

РВ УМВС України в Луганськiй обл. 16 лютого 1996р.) Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посади, якi займав протягом останнiх 5-ти рокiв: з 2010р. водiй 

автотранспортного засобу на ТОВ "ГЗФ "Iндустрiя", з 2012 по теперiшнiй час водiй 

автотранспортного засобу на ТОВ "Вантажно- транспортне управлiння".  

 

 

 

Повноваження члена Наглядової ради вказанi у п.8.3 Статуту Товариства.  

 

 

 

Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не 

отримує.  

 



Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та 

Волинськiй обл 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: 

 

Член наглядової ради -  Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по 

Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях , код за ЄДРПОУ- 42899921 , володiє 

37,577926 % у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Доманська Iрина Богданiвна 

(паспорт КВ № 883796 , виданий Франкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 

12.03.2002р.)  

 

Член Наглядової ради працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не 

отримує.  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсi 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КАРБОТРЕЙДIНГ"" 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.  



 

Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не 

отримує. .  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне управлiння" 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р). та рiшення 

ревiзiйної комiсiї (протокол №1 вiд 27.04.2015р.) призначено: 

 

Голова ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вантажно-транспортне 

управлiння", код за ЄДРПОУ 36735800, володiє 22,755380% у статутному капiталi. Представник 

юридичної особи - Осипчук Свiтлана Олександрiвна (паспорт ЕК №144469, виданий 

Артемiвським РВ ЛМУ УМВС України у Луганськiй областi 26.01.1996р.). Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВIЗАРIЯ " 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.  

 



Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не 

отримує. .  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС" 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) призначено: 

 

Член ревiзiйної комiсiї - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФОРАС", код за ЄДРПОУ 

36561549, володiє 23,00% у статутному капiталi. Представник юридичної особи - Лiтвiнова 

Тетяна Олександрiвна (паспорт ЕН 483578, Артемiвським РВ УМВС України в Луганськiй обл., 

20.12.2005р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi у п.8.5 Статуту Товариства.  

 

Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не 

отримує. .  

 

Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Львiвськiй, Закарпатськiй та 

Волинськiй обл 

3. Рік народження 

 0 

4. Освіта 

 д/в 

5. Стаж роботи (років) 

 0 

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

 д, д, д/в 

7. Опис 

 Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №9 вiд 27.04.2015р.) звiльнено: 



 

Член ревiзiйної комiсiї -, Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по 

Львiвськiй, Закарпатськiй та Волинськiй областях 

 

код за ЄДРПОУ 42899921  , володiє 37,577926 % у статутному капiталi Представник юридичної 

особи - Яськiв Руслана Михайлiвна (паспорт КА № 764202, виданий Жидачiвським РВ УМВС 

України у Львiвськiй областi 03 лютого 1998 р.). Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї вказанi 

у п.8.5 Статуту Товариства.  

 

Член Ревiзiйної комiсiї працює на безоплатнiй основi та винагороди у натуральнiй формi не 

отримує. .  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Звiльнено у зв'язку з 

переобранням на наступний термiн.  

 

Зупинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

1. Посада 

 Член правлння-головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Потоцька Iрина Миколаївна 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 9 

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

 ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя", 35879807, з 01.07.2011р. - провiдний економiст по 

збуту ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"; з 01.07.2013р. - заступник головного бухгалтера ПАТ 

"Львiвська вугiльна компанiя". 

7. Опис 

 рiшення наглядової ради (протокол №1 вiд 30.04.2015р.) призначено: 

 

Член правлiння - головний бухгалтер - Потоцька Iрина Миколаївна (КС № 322176, виданий 

Червоноградським МВ УМВС України у Львiвськiй областi, 31.03.2004р.), володiє 0% у 

статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

Припинено повноваження, у зв'язку з веденням стадiї санацiї. 

 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 



Кредити банку X 11135 X X 

у тому числі:  

Кредит згiдно iз Постановою про 

вiдкриття виконавчого провадження 

22.07.2011 11135 0 02.08.2011 

Зобов’язання за цінними паперами X 130966 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 130966 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 139731 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 361391 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 643223 X X 

Опис 8. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть 

емiтента. 

 

На протязi звiтного III кварталу 2021 р. товариство проводило 

фiнансово-господарську дiяльнiсть за такими основними 

видами: 

 

19.20 - Виробництво продуктiв нафто перероблення  

 

 

 

42.99- Будiвництво iнших споруд,н.в.i.у. 

 

46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким,газоподiбним паливом i 

подiбними продуктами 

 

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт 

 

Збиток  по результатах III -го кварталу склав - 18 784 тис. 

грн.,  

 

Щодо зобов'язань емiтента на 01.10.2021. 

 



Прострочена заборгованiсть перед Пенсiйним фондом - 0,0 

тис. грн 

 

Прострочена заборгованiсть перед бюджетом складає -  138 

346,8 тис. грн. 

 

Заборгованiсть товариства по заробiтнiй платi станом на 

01.10.2021 р. - вiдсутня 

 

Щодо короткострокових банкiвських кредитiв  

 

Всього на 01.10.2021р. поточнi зобов'язання складають -643 

223,0 тис. грн.: 

 

- Короткостроковi кредити банкiв - 11 135 тис. грн. 

 

- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -202 

012,0 тис. грн 

 

- До бюджету - 139 731,0 тис. грн.  

 

- До державних фондiв соцiального страхування - 185,0 тис. 

грн 

 

- З оплати працi -4 541,0 тис. грн. 

 

- Iншi поточнi зобов'язання -113 071,0 тис. грн. 

 

- Векселя виданi - 130 966,0 тис. грн. 

 

- З одержаних авансiв- 29 875,0 тис. грн. 

 

-Поточнiзабезпечення-11 651,0тис.грн. 

______________________________________________________

_ 

 

Всього поточнi зобов'язання - 643 223,0 тис. грн. 

 

Середньо облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв - 673 

 

 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Послуги по 

переробцi 

рядового 

вугiлля 

188707,69  тн 22802,2 86 188707,69  тн 22802,2 67,3 

2 Вугiльний 

концентрат 

3484,5 тн 3722,1 14 6111,7 тн 11094,3 32,7 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 28,1 

2 Витрати на оплату працi 30 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 6,2 

4 Амортизацiя 2,4 

5 Iншi операцiйнi витрати 33,3 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.05.2011 261/1/00 ДКЦПФР України UA4000121479 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,25 12224400

00 

305610000 100 

Опис 

Всi акцiї Товариства розмiщенi та сплаченi повнiстю за їх номiнальною вартiстю. У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх 

та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий 

випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.Товариство не випускало iнших цiнних паперiв та не здiйснювало вiдкритого розмiщення цiнних 

паперiв. Протягом звiтнього перiоду Товариство викуп власних акцiй не здiйснювало. 

 





КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська 

вугiльна компанiя" 
за ЄДРПОУ 35879807 

Територія Львівська область, с.Сiлець за КОАТУУ 4624886601 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво продуктів нафтоперероблення за КВЕД 19.20 

Середня кількість працівників: 673 

Адреса, телефон: 80086 с.Сiлець, не має, (03249) 40111 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3 998 3 998 

    первісна вартість 1001 4 057 4 057 

    накопичена амортизація 1002 ( 59 ) ( 59 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 45 119 39 986 

    первісна вартість 1011 354 025 354 050 

    знос 1012 ( 308 906 ) ( 314 064 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 989 989 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 50 106 44 973 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 136 286 75 761 

Виробничі запаси 1101 83 066 71 822 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 53 207 3 921 

Товари 1104 13 18 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 4 917 4 917 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 310 953 314 222 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 48 999 27 717 

    з бюджетом 1135 198 1 017 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 52 764 48 525 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 20 187 1 577 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 22 778 17 650 

Усього за розділом II 1195 597 082 491 386 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 647 188 536 359 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 305 610 305 610 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 4 781 4 781 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 3 3 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -398 751 -417 535 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -88 357 -107 141 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 277 277 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 277 277 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 11 135 11 135 

Векселі видані 1605 130 966 130 966 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 56 56 

    товари, роботи, послуги 1615 219 238 202 012 

    розрахунками з бюджетом 1620 132 730 139 731 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 036 185 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 701 4 541 

    одержаними авансами 1635 944 29 875 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 10 508 11 651 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 221 954 113 071 

Усього за розділом IІІ 1695 735 268 643 223 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 647 188 536 359 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Степаненко I.С. 

 

Головний бухгалтер   Потоцька I.М. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська 

вугiльна компанiя" 
за ЄДРПОУ 35879807 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 165 534 115 717 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 199 186 ) ( 106 493 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 9 224 

    збиток 2095 ( 33 652 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 158 311 52 829 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 11 101 ) ( 11 343 ) 

Витрати на збут 2150 ( -2 188 ) ( 1 111 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 134 463 ) ( 48 824 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 775 

    збиток 2195 ( 18 717 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 36 0 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 103 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 775 

    збиток 2295 ( 18 784 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 775 

    збиток 2355 ( 18 784 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -18 784 775 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 60 407 31 279 

Витрати на оплату праці 2505 64 393 58 006 

Відрахування на соціальні заходи 2510 13 303 12 100 

Амортизація 2515 5 158 6 427 

Інші операційні витрати 2520 71 429 19 533 

Разом 2550 214 690 127 345 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

Примітки: д/в 

 

Керівник    Степаненко I.С. 

 

Головний бухгалтер   Потоцька I.М. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська 

вугiльна компанiя" 
за ЄДРПОУ 35879807 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 322 076 147 740 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 15 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 36 0 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 33 213 28 242 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 166 788 ) ( 83 319 ) 

Праці 3105 ( 54 558 ) ( 50 177 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 13 888 ) ( 12 707 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13 515 ) ( 12 484 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 13 515 ) ( 12 484 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 13 331 ) ( 16 609 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 93 245 701 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 5 600 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 117 119 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 336 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -111 855 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -18 610 701 

Залишок коштів на початок року 3405 20 187 509 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 577 1 210 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Степаненко I.С. 

 

Головний бухгалтер   Потоцька I.М. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Львiвська вугiльна 

компанiя" 
за ЄДРПОУ 35879807 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 305 610 0 4 781 3 -398 547 0 0 -88 153 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -204 0 0 -204 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 305 610 0 4 781 3 -398 751 0 0 -88 357 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -18 784 0 0 -18 784 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -18 784 0 0 -18 784 

Залишок на кінець року  4300 305 610 0 4 781 3 -417 535 0 0 -107 141 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Степаненко I.С. 

 

Головний бухгалтер   Потоцька I.М. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
            Затверджено

         

 

Пiдприємство ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя"      

      наказом Мiнiстерства фiнансiв України  

       

 

Територiя  Україна, Львiвська область, с. Сiлець      

      вiд 29 листопада 2000 року № 302   

      

 

Орган державного управлiння         

   ( у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України   

      

 

Органiзацiйно- правова форма господарювання       

      вiд 28 жовтня 2003року №602 )   

     

 

Вид економiчної дiяльностi    Виробництво продуктiв нафтоперероблення   

         Дата (рiк, число, мiсяць) 

  30.09.2021      

 

Одиниця вимiру: тис. грн.          

  за ЄДРПОУ   35879807      

 

            за КОАТУУ

   4624886601      

 

            за СПОДУ

   0      

 

            за КОПФГ

   230      

 

            за КВЕД

   19.20      

 

             

        

 

             

        

 

             

        

 

             



        

 

             

        

 

                                                                                                                                              

ПРИМIТКИ            

         

 

                                                                                                                            

до рiчної фiнансової звiтностi         

            

 

                                                                                                                                             

За  9 мiсяцiв 2021 рiк          

           

 

             

        

 

            Форма №5                                                                                                                                                                                                              

Код за ДКУД            1801008         

            

 

             

        

 

                                                                                                                             

I. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ         

            

 

             

        

 

             

        

 

"Групи нематерiальних  

активiв" "Код 

ряд- 

ка" Залишок на початок року  "Надiйшло 

за рiк" "Переоцiнка  

( дооцiнка+) 

уцiнка (-)"  Вибуло за рiк  "Нарахо- 

вано 

амортиза- 

цiї за рiк" "Втрати вiд 

зменшення 

кориснотi 

за рiк" Iншi змiни за рiк  Залишок на кiнець року     

   



 

  "первiсна 

(переоцi- 

нена) 

вартiсть" "накопи- 

чена 

аморти- 

зацiя"  "первiсної 

(переоцi- 

нена) 

вартiстi" "накопи- 

чена 

аморти- 

зацiя" "первiсна 

(переоцi- 

нена) 

вартiсть" "накопи- 

чена 

аморти- 

зацiя"   "первiсної 

(переоцi- 

неної) 

вартостi" "накопи- 

чена 

аморти- 

зацiя" "первiсна 

(переоцi- 

нена) 

вартiсть" "накопи- 

чена 

аморти- 

зацiя"       

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 15       

 

"Права користування  

природними ресурсами" 010  -         -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

  -              

 

Права користування майном 020  -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

  -         -              

 

Права на комерцiйнi позначення 030  -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

  -         -              

 

"Права на  об'єкти промисло 

вої власностi" 040  -         -         -         -         -         -       



  -         -         -         -         -         -         -       

       

 

"Авторськi та сумiжнi з ними 

права" 050  -         -         -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

       

 

 060  -         -         -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

       

 

Iншi нематерiальнi активи 070 4 057  59    -         -         -       

  -          -           4 057        59        

     

 

Разом 080 4 057  59         -         -       

  -         4 057        59             

 

Гудвiл 090            

        

 

Iз рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо якмх iснує обмеження права 

власностi         (О81)   

        

 

 вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв     

    (О82)         

  

 

 вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв    

     (О83)        

   

 

Iз рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок цiльових 

асигнувань         (О84)   

        

 

Iз рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує 

обмеження права власностi         (О85) 

          

 

             

        

 

             

        

 

 

II.ОСНОВНI ЗАСОБИ          

         



 

             

      

 

             

      

 

"Групи нематерiальних  

активiв" "Код 

ряд- 

ка" Залишок на початок року  "Надiйшло 

за рiк" "Переоцiнка ( дооцiнка+) 

уцiнка (-)"  Вибуло за рiк  "Нарахо- 

вано 

амортиза- 

цiї за рiк" "Втрати вiд 

зменшен ня 

корисно  стi 

за рiк" Iншi змiни за рiк  Залишок на кiнець року  в тому числi:  

  

 

             

  "одержанi за  

фiнансовою орендою"  "переданi в опера- 

тивну оренду"  

 

  "первiсна 

(переоцi- 

нена) 

вартiсть" знос  "первiсної 

(переоцi- 

нена) 

вартiстi" зносу "первiсна 

(переоцi- 

нена) 

вартiсть" знос   "первiсної 

(переоцi- 

неної) 

вартостi" зносу "первiсна 

(переоцi- 

нена) 

вартiсть" знос "первiсної 

(переоцi- 

неної) 

вартостi" зносу "первiсної 

(переоцi- 

неної) 

вартостi" зносу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  13 14

 15 16 17 18 19 



 

Земельнi дiлянки 100  -         -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

  -         -         -         -         -        

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 105         

   0  0      

 

"Капiтальнi витрати на  

полiпшення земель" 110    -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

   -         -         -        

 

"Будинки,споруди та  

передавальнi пристрої" 120 202 753 159 954    -        

  4 336     202 753  164 290    -         -       

  -        

 

Машини та обладнання 130 146 064 144 044   -         -       

   800   -          146 064  144 844   

  -         -        

 

Транспортнi засоби 140 2 629 2 629   -         -          

  -          2 629  2 629     -         -        

 

"Iнструменти,прилади, 

iнвентар( меблi)" 150 1 988 1 907 25   -         -          22 

  -          2 013  1 929     -         -        

 

Тварини 160     -         -            -       

       -         -         

 

Багаторiчнi насадження 170    -         -         -        

    -              -         -       

  -        

 

Iншi основнi засоби 180 314 314   -         -          

  -          314  314    -         -         -        

 

Бiблiотечнi фонди 190    -         -         -         -       

  -          -          -         -         -        

  -         -         -        

 

"Малоцiннi необоротнi  

матерiальнi активи" 200    -         -         -         

   -         -         -         -         -          -       

  -         -        

 

Тимчасовi(нетитульнi) споруди 210    -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

  -          -         -         -        



 

Природнi ресурси 220    -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

   -         -         -        

 

Iнвентарна тара 230    -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

   -         -         -        

 

Предмети прокату 240    -         -         -         -       

  -         -         -         -         -         -         -       

   -         -         -        

 

"Iншi необоротнi матерiальнi 

активи" 250 277 58  -         -         -         -         -       

   -         -         -        277  58    -         -       

  -        

 

РАЗОМ 260 354 025  308 906  25    -        0  0 5 158 

  -        0  0  354 050  314 064  0   -         -       

  -        

 

             

      

 

Iз рядка 260 графа 14   вартiсть основних засобiв,щодо яких iснують 

передбаченiчинним законодавстом обмеження права власностi     

      (261)      

 

  вартiсть оформлених у заставу основних засобiв     

      (262)      

 

  залишкова вартiсть основних засобiв,що тимчасово не використовуються ( 

консервацiя, тощо)           (263)

      

 

  первiсна ( переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизорваних основних засобiв 

          (264)   

   

 

  основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв   

        (2641)      

 

З рядка 260 графа 8  вартiсть основних засобiв, призначених для продажу  

         (265)    

  

 

  залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй

           (2651)  

    

 



Iз рядка 260 графа 5  вартiсть основних засобiв,придбаних за рахунок цiльового 

фiнансування           (266) 

     

 

  Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду   

        (267)      

 

Iз рядка 260 графа 15  Знос основних засобiв , щодо яких iснує обмеження права 

власностi           (268) 

     

 

Iз рядка 105 графа 14  вартiсть iнвестицiйної нерухомостi,оцiненої за справедливою 

вартiстю           (269) 

     

 

             

      

 

             

      

 

 

III. КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ          

 

          

 

          

 

Найменування показника    "Код  

рядка" За рiк На кiнець року    

 

1    2 3 4    

 

Капiтальне будiвництво    280 - - -   

 

Придбання (виготовлення)основних засобiв    290   -

   

 

"Придбання(виготовлення) iнших  

необоротних матерiальних активiв"    300 25,0   

  

 

"Придбання(створення) 

нематерiальних активiв"    310   -   

 

Придбання (вирощування) довгострокових бiологiчних активiв    320

   -   

 

Iншi    330 -  -   

 

РАЗОМ    340 25 0 -   



 

з рядка 340 графа 3          

 

капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть    (341)___________ 

     

 

фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй    (342)___________

      

 

IV.ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ          

 

          

 

          

 

Найменування показника    "Код  

рядка" За рiк На кiнець року    

 

      "довго- 

строковi" поточнi   

 

1    2 3 4 5   

 

"А. Фiнансовi iнвестицiї за методом 

участi в капiталi в :"          

 

асоцiйованi пiдприємсва    350 - - -   

 

дочiрнi пiдприємства    360 - - -   

 

спiльну дiяльнiсть    370   -   

 

Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в :          

 

"частки i паї у статутному капiталi iнших 

пiдприємств"    380 - - -   

 

акцiї    390 -     

 

облiгацiї    400 - - -   

 

iншi    410   -   

 

РАЗОМ ( розд.А + розд.Б)    420      

 

          

 

Iз рядка 045 графа 4 Балансу     "Iншi довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiїї 

вiдображенi:"      

 



    за собiвартiстю                                            

  (421)  

 

    за справедливою вартiстю                       

 (422)  

 

    за амортизованою собiвартiстю               

 (423)  

 

Iз рядка 220 графа 4 Балансу     Поточнi фiнансовi iнвестицiї 

вiдображенi:      

 

    за собiвартiстю    (424)  

 

    за справедливою вартiстю    (425)  

 

    за амортизованою собiвартiстю    (426)  

 

V. ДОХОДИ I ВИТРАТИ          

 

          

 

Найменування показника    "Код  

рядка" Доходи Витрати    

 

          

 

1    2 3 4    

 

"А.Iншi операцiйнi доходи i витрати 

Операцiйна оренда активiв "    440  -    

 

Операцiйна курсова рiзниця    450      

 

Реалiзацiя iнших оборотних активiв    460 128351 127872

    

 

Штрафи,пенi, неустойки    470  650    

 

"Утримання об'єктiв житлово- комунального 

i соцiально-культурного призначення"    480    

 доходи 

 

Iншi операцiйнi доходи i витрати    490 29960 5941  

 витрати 

 

у тому числi :          

 

вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв    491 х - 

   

 



непродуктивнi витрати i втрати    492 х -    

 

"Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за  

iнвестицiями в :  

асоцiйованi пiдприємства"    500 - -    

 

дочiрнi пiдприємства    510 - -    

 

спiльну дiяльнiсть    520  -    

 

"В.Iншi фiнансовi доходи i витрати 

Дивiденди"    530 - -    

 

Проценти    540 36,0 103    

 

Фiнансова оренда активiв    550 -     

 

Iншi фiнансовi доходи i витрати    560  -    

 

"Г. Iншi доходи i витрати 

Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй"    570 - -    

 

Доходи вiд обєднання пiдприємств   580       

 

Результат оцiнки корисностi     590 - -    

 

Неоперацiйна курсова рiзниця    600 - -    

 

Безоплатно одержанi активи    610 - -    

 

Списання необоротних активiв    620      

 

Iншi доходи i витрати    630      

 

          

 

          

 

Товарообмiннi(бартернi)опрацiї з продукцiєю (товарами,роботами,послугами)  

    (631) ________   

 

"Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,робiт,послуг) 

за товарообмiнними( бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами"   

   (632) _______%   

 

З рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати,уключенi до собiвартостi продукцiї основної 

дiяльностi      (633) ________   

 

          

 

VI. ГРОШОВI КОШТИ          



 

          

 

Найменування показника    "Код  

рядка" На кiнець року     

 

          

 

1    2 3     

 

Каса    640 -     

 

Поточний рахунок в банку    650 873     

 

"Iншi рахунки в банку(акредитиви, 

чековi книжки)"    660 704,0     

 

Грошовi кошти в дорозi    670 -     

 

Еквiваленти грошових коштiв    680 -     

 

РАЗОМ    690 1 577     

 

"Iз рядка 070 графа 4 Балансу  Грошовi кошти,використання 

яких обмежено"      (691)    

 

 

    VII. Запезпечення й резерви      

 

Види запезпечень i резервiв Код рядка Залишок на початок року Збiльшення за звiтний рiк

  використано у звiтному роцi  Сторновано невикористану суму у звiтному 

роцi Сума очiкованого вiдшкодування витрат iншою стороною,що врахована при оцiнцi 

забезпечення  Залишок на кiнець року  

 

   нараховано (створено) додатковi вiдрахування   

   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 10508 6790 - 5647 - -

 11651  

 

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720   - -

 - - - -  

 

Забезпечення наступних витрат на виконнання гарантiйних зобовязань 730 - -

 - - - - -  

 

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 740 - - - - -

 - -  

 



Забезпечення наступних витрат на виконнання  зобовязань щодо обтяжливих контрактiв 750

 - - - - - - -  

 

 760 - - - - - - -  

 

 770 - - - - - - -  

 

Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - -  

 

РАЗОМ 780 10508 6790 - 5647 - - 11651  

 

          

 

          

 

VIII. ЗАПАСИ          

 

          

 

Найменування показника    "Код  

рядка" "Балансова 

вартiсть 

на кiнець 

року" Переоцiнка за рiк    

 

      "збiльшення 

чистої 

вартостi 

реалiзацiї*" уцiнка   

 

1    2 3 4 5   

 

Сировина i матерiали    800 71 754 - -   

 

"Купiвельнi напiвфабрикати та  

комплектуючi вироби"    810 - - -   

 

Паливо    820  - -   

 

Тара i тарнi матерiали    830 - - -   

 

Будiвельнi матерiали    840 - - -   

 

Запаснi частини    850 41 - -   

 

"Матерiали сiльськогосподарського 

призначення"    860 - - -   

 

Поточнi бiологiчнi активи    870 - - -   

 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети    880 27 - - 



  

 

Незавершене виробництво    890 - - -   

 

Готова продукцiя    900 3921 - -   

 

Товари    910 18 - -   

 

РАЗОМ    920 75761 - -   

 

          

 

Iз рядка 920 графа 3          

 

Балансова вартiсть запасiв:          

 

вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї       (921)

   

 

переданих у переробку       (922)   

 

оформлених в заставу       (923)   

 

переданих на комiсiю       (924)   

 

Акти на вiдповiдальному зберiганнi- рахунок 02       (925)

   

 

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси,призначенi для продажу     

  (926)   

 

* визначається за п.28 Положення(стандарту)бухгалтерського облiку 9 "Запаси"  

        

 

          

 

IХ. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ        

  

 

          

 

Найменування показника    "Код  

рядка" "Всього на  

кiнець 

року" в т.ч. за строками непогашення    

 

      до 3 мiсяцiв "вiд 3 до 6 

мiсяцiв" "вiд 6 до 12 

мiсяцiв"  

 

1    2 3 4 5 6  



 

"Дебiторська заборгованiсть за товари, 

роботи,послуги"    940 314 222     

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть    950 48 525   

  

 

          

 

Списано у звiтному роцi безнадiйної         

  

 

дебiторської заборгованостi     (951)      

 

          

 

Iз рядкiв 940 i 950 графа 3           

 

заборгованiсть з пов'язаними сторонами    (952)    

  

 

          

 

Х. НЕСТАЧI I ВТРАТИ ВIД ПСУВАННЯ ЦIННОСТЕЙ     

     

 

          

 

Найменування показника    "Код  

рядка" Сума     

 

          

 

1    2 3     

 

Виявлено(списано)за рiк нестач i втрат    960 -   

  

 

"Визнано заборгованiстю винних осiб у  

звiтному роцi"    970 -     

 

Сума нестач i втрат,остаточне рiшення щодо винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072)    980 -     

 

          

 

          

 

ХI . БУДIВЕЛЬНI КОНТРАКТИ          

 

Найменування показника      "Код  



рядка" Сума   

 

          

 

1      2 3   

 

Дохiд за будiвельними котрактами за звiтний рiк      1110 -

   

 

Заборгованiсть на кiнець звiтного року :       - 

  

 

валова замовникiв      1120 -   

 

валова замовникам      1130 -   

 

з авансiв отриманих      1140 -   

 

Сума затриманих коштiв на кiнець року      1150 - 

  

 

Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за       -

   

 

незавершеними будiвельними контрактами      1160 -

   

 

          

 

          

 

ХII . ПОДАТОК НА ПРИБУТОК          

 

Найменування показника       "Код  

рядка" Сума  

 

          

 

1       2 3  

 

Поточний податок на прибуток       1210   

 

Вiдстроченi податковi активи : на початок звiтного року     

  1220   

 

на кiнець звiтного року       1225 -  

 

Вiдстроченi податковi зобовязання: на початок звiтного року     

  1230 -  

 

на кiнець звiтного року       1235 -  



 

Включено до Звiту про фiнансовi результати - Усього      

 1240   

 

у тому числi: поточний податок на прибуток       1241

   

 

зменшення ( збiльшення ) вiдстрочених податкових активiв     

  1242 -  

 

збiльшення ( зменшення ) вiдстрочених податкових зобов'язань    

   1243 -  

 

Вiдображено у складi власного капiталу - усього       1250

 -  

 

у тому числi: поточний податок на прибуток       1251

 -  

 

зменшення ( збiльшення ) вiдстрочених податкових активiв     

  1252 -  

 

збiльшення ( зменшення ) вiдстрочених податкових зобов'язань    

   1253 -  

 

          

 

          

 

ХIII . ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦIЙНИХ ВIДРАХУВАНЬ    

      

 

Найменування показника      "Код  

рядка" Сума   

 

          

 

1      2 3   

 

Нараховано за звiтний рiк      1300 3 617   

 

Використано за рiк -усього      1310    

 

в тому числi на : на будiвництво обєктiв      1311  

  

 

придбання ( виготовлення ) та полiпшення основних засобiв     

 1312    

 

з них машин та обладнання      1313 -   

 



придбання ( створення ) нематерiальних активiв      1314 

   

 

погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик      1315

 -   

 

      1316 -   

 

      1317 -   

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

Керiвник      Степаненко I.Є.    

 

          

 

          

 

Головний бухгалтер      Потоцька I.М.    

 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
Неiдентифiкованих ризикiв та невизначеностей немає. Особа, що пiдписала цей звiт, стверджує 

що, наскiльки це їй вiдомо, промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок". 

 

 

 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 02.08. 2018р. у справi № 914/2441/15 

введено процедуру санацiї Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя", 

керуючим санацiєю призначено арбiтражного керуючого Постоленка Володимира 

Олексiйовича. 

 

 

 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 

достроково припинено повноваження арбiтражного керуючого Постоленка Володимира 

Олексiйовича як керуючого санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна 

компанiя". 

 

 

 

Ухвалою Господарського суду Львiвської областi вiд 26.09.2019р. у справi № 914/2441/15 

керуючим санацiєю Публiчного акцiонерного товариства "Львiвська вугiльна компанiя"  

призначено арбiтражного керуючого Степаненко Iрину Євгенiївну. 

 

 

 

 

 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Фiнансовi результати, вiдображенi у промiжнiй звiтностi Товариства, достовiрно вiдображають 

фiнансовий стан Товариства та результати господарювання в усiх суттєвих аспектах, згiдно з 

визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдають вимогам чинного 

законодавства. Простежується вiдповiднiсть показникiв окремих форм промiжної фiнансової 

звiтностi Товариства один одному, а також показники промiжної фiнансової звiтностi 

вiдповiдають даним бухгалтерського облiку. 

 


