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Міністерство фінансів на виконання доручення Кабінету міністрів України від 

21.12.2018 №50739/1/1-18 розглянуло проект фінансового плану ПАТ НАК «Нафтогаз 

України» на 2018 рік та в межах компетенції повідомляє. 

Зауваження до проекту фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2018 рік 

надавалися Міністерству економічного розвитку і торгівлі України листом від 15.12.2017 

№24020-10-5/35411, які в доопрацьованій редакції враховані не в повному обсязі. 

При цьому, Мінфіном неодноразово наголошувалось на необхідності термінового 

затвердження фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2018 рік. 

У проекті фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2018 рік заплановано 

отримати чистий прибуток у сумі 14,0 млрд. грн., що не може бути підтримано, зокрема з 

огляду на те, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 9 місяців чистий 

прибуток склав 18,6 млрд. гривень.  

При цьому, основним фактором планового чистого збитку у 4 кварталі є нарахування 

відрахувань до резерву сумнівних боргів, втрати від інвестицій в дочірні компанії. 

Під час переговорів з представниками НАК «Нафтогаз України» та місії МВФ у вересні 

2018 року подавалися розрахунки щодо руху грошових коштів Компанії, зокрема, було 

передбачено отримання чистого прибутку у 2018 році у сумі 21,6 млрд. гривень. 

Аналогічна сума чистого прибутку Компанії за результатами фінансово-господарської 

діяльності за 2018 рік передбачалась і у попередньому фінансовому плані Компанії, який був 

поданий Кабінету Міністрів України, листом від 30.07.2018 №31-406/17/КМ-18. При цьому 

зазначаємо, що в Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» враховані 

надходження дивідендів на державну частку в сумі 29,2 млрд. грн., які розраховані за 

нормативом відрахування 90% і очікується отримання від НАК «Нафтогаз України»  

19,4 млрд. гривень. 

З метою недопущення втрат державного бюджету у 2019 році і мінімізації фіскальних 

ризиків вважаємо, за необхідне, вжити заходів щодо недопущення зниження планового 

чистого прибутку шляхом понесення необґрунтованих витрат товариством у ІV кварталі 

2018 року. 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 6 Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектора 
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економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 №205 (зі змінами) 

(далі – Порядок) проект фінансового плану компанії має подаватися з пронумерованими, 

прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках з відміткою 

«Розглянуто» уповноваженим органом управління майном. 

В той же час, відповідно до вимог пункту 4 Порядку передбачено, що фінансовий план 

підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню.  

Разом з тим, враховуючи те, що відповідно до вимог статей 75, 89 Господарського 

кодексу України фінансові плани НАК «Нафтогаз України» на 2019 рік требо було 

затвердити до 01 вересня 2018 року, необхідно негайно забезпечити розробку та подання на 

погодження фінансових планів НАК «Нафтогаз України» на 2019 рік та його дочірніх 

підприємств, з урахуванням вимог зокрема, встановлених Законом України «Про Державний 

бюджет України на 2019 рік» та основних прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на 2019 рік. 

 

 

Міністр                                                                                                                 О. МАРКАРОВА 
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