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Титульний аркуш 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 

Директор    Купибiда Н.I. 

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП 27.04.2011 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

 Акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

 31729918  

1.4. Місцезнаходження емітента  

 Україна Львівська обл. - р-н 79015 Львiв Пластова,1  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

 032-298-96-01 032-298-96-07  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 office@gng.com.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 27.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у # 80 (3380) видання "Бюлетень Цінні папери України"  30.04.2012 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.galnaftogas.com.ua 

в мережі 

Інтернет 30.04.2012 

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента:    

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств; X 

е) інформація про рейтингове агентство;  

є) інформація про органи управління емітента.  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв).  

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента. X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди.  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента;  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

г) інформація про похідні цінні папери;  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних  
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паперів. 

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду. X 

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  

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

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

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду;  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

20. Основні відомості про ФОН.  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

24. Правила ФОН.  

25. Річна фінансова звітність. X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії). X 

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання  



4 

 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості). 

30. Примітки: Товариство створено внаслiдок реорганiзацiї шляхом злиття трьох вiдкритих 

акцiонерних товариств: ВАТ "Iвано-Франкiвськнафтопродукт" (код за ЄДРПОУ 02771813), 

ВАТ "Закарпатнафтопродукт-Ужгород" (код за ЄДРПОУ 03362726) та ВАТ 

"Закарпатнафтопродукт-Хуст" (код за ЄДРПОУ 03481388). Засновниками товариства 

виступили особи, якi на дату проведення установчих зборiв були акцiонерами перелiчених 

вище товариств.У звiтному перiодi Емiтент не користувався послугами рейтингових агентств, 

не приймав рiшень про нарахування та виплату дивiдендiв, не випускав дисконтних та 

цiльових облiгацiй, а також  iнших цiнних паперiв.У Товариства немає лiцензiй на окремi 

види дiяльностi, а у разi необхiдностi, воно отримує дозволи вiдповiдно до чинного 

законодавства.Емiтент не володiє даними щодо дати внесення до реєстру власникiв його 

iменних простих акцiй, так як зведенi облiковi реєстри власникiв iменних цiнних паперiв, 

наданi депозитарiєм товариству, не мiстять таких даних.Усi випуски цiнних паперiв здiйсненi 

емiтентом у бездокументарнiй формi iснування, тому сертифiкати цих цiнних паперiв не 

виготовлялися емiтентом та не видавалися власникам iменних цiнних паперiв.У звiтному 

перiодi емiтент не здiйснював викуп акцiй.Емiтент не отримував гарантiй третiх осiб за 

випусками боргових цiнних паперiв. Товариство не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за квалiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Станом на дату 

розкриття даної регулярної iнформацiї Емiтент не склав фiнансову звiтнiсть за 2011 рiк 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Вiдсоток за користування 

коштами при отриманнi довгострокових валютних кредитiв визначається плаваючою ставкою: 

Libor + маржа. 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "Концерн Галнафтогаз"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 79015  

3.1.5. Область, район 

 Львівська обл. - р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 Львiв  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 Пластова,1  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 207625  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 30.10.2001  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 195 265 228,68  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 195 265 228,68  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "ОТП Банк" у м. Києвi  

3.3.2. МФО банку 
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 300528  

3.3.3. Поточний рахунок 

 26006001332676  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "ОТП Банк" у м. Києвi  

3.3.5. МФО банку 

 300528  

3.3.6. Поточний рахунок 

 26006001332676  

3.4. Основні види діяльності 

 50.50.0 - Роздрiбна торгiвля пальним; 51.51.0 - Оптова торгiвля паливом; 52.11.0 - 

Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту  

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Всеукраїнська iнвестицiйна асоцiацiя". 

Місцезнаходження об'єднання: 79015, Львiвська обл., м.Львiв, вул. Героїв УПА, 72.. Асоцiацiя є 

договiрним об'єднанням юридичних осiб, що створене з метою постiйної координацiї їхньої 

господарської дiяльностi у сферi залучення iнвестицiй у вiтчизняну економiку, формування в 

Українi сприятливого iнвестицiйного клiмату, представництва й захисту їх iнтересiв в органах 

державної влади та мiсцевого самоврядування (а також в українських та мiжнародних 

iнвестицiйних установах та органiзацiях) на основi об'єднання учасниками деяких своїх 

iнформацiйних, фiнансових та матерiальних ресурсiв, досвiду та дiлової репутацiї для 

задоволення переважно господарських потреб членiв (учасникiв) асоцiацiї. Товариство 

виступило одним iз засновникiв асоцiацiї. Частка у статутному капiталi асоцiацiї, що належить 

товариству, становить 50%. Розмiр внеску, який повинно сплатити товариство, становить 1000 

гривень. Товариство має право брати участь у прийняттi рiшень загальними зборами учасникiв 

асоцiацiї з правом голосу у порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом 

асосiацiї. 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 865 

осiб.Чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом -  24 оciб.Чисельнiсть працiвникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 58 осiб ( в тому числi 8 

сумiсникiв).Фонд заробiтної плати у 2011 роцi становив 107 352  тис. грн. Фонд заробiтної 

плати у 2011 роцi зменшився у порiвняннi з 2010 роком на  25 456 тис. грн.Кадрова полiтика 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" формується у вiдповiдностi до положень Конституцiї України, 

вимог Кодексу Законiв про працю України та iнших нормативно - правових актiв чинного 

законодавства України.Компанiя розглядає свiй персонал як капiтал, що набувається в процесi 
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конкурентної боротьби, а витрати на нього - як довгостроковi iнвестицiї в розвиток бiзнесу. У 

зв'язку з цим, Компанiя орiєнтується на встановлення з кожним працiвником тривалих трудових 

вiдносин, заснованих на принципах соцiального партнерства i дотримання вимог трудового 

законодавства.Основою Кадрової полiтики є такi основнi цiлi:- залучення i виховання 

висококвалiфiкованих фахiвцiв;- визначення вiдносин мiж працiвниками та працедавцем;- єдине 

розумiння та послiдовне втiлення принципiв управлiння персоналом в компанiї;- використання 

заходiв мотивацiї як матерiальної, так нематерiальної менеджерами при прийняттi 

управлiнських рiшень з питань управлiння  людськими  ресурсами;- створення органiзацiйної 

структури та формування органiзацiйної культури, якi сприятимуть формуванню згуртованої 

команди, що працює  на виконання стратегiї Компанiї та загальних цiлей;- створення умов для 

пiдвищення професiйної компетентностi працiвникiв, перетворення їх в носiїв корпоративних 

цiнностей, якi б сприяли процесу створення позитивного iмiджу Компанiї- працедавця;- 

створення системи планування кар'єри працiвникiв, а також системи, що забезпечує 

вiдповiднiсть оплати працi реальному внеску працiвника в загальний успiх Компанiї.Ця 

полiтика поширюється на всiх менеджерiв (управлiнцiв):- вищої  та середньої ланки 

управлiння,- працiвникiв служби персоналу та управлiнцiв iнших пiдроздiлiв Компанiї при 

роботi з персоналом.Основними завданнями у реалiзацiї кадрової полiтики є:- досягнення 

високої мотивацiї працiвникiв;- створення прямої зацiкавленостi працiвникiв (особливо 

менеджерiв вищої i середньої ланки) в досягненнi високих результатiв в дiяльностi Компанiї;- 

всестороннiй розвиток особистих та професiйних якостей працiвникiв;- висока соцiальна 

захищенiсть працiвникiв Компанiї - надання всiх гарантiй, передбачених трудовим 

законодавством, а також додаткових соцiальних гарантiй та пiльг.- створення умов для 

забезпечення соцiально-економiчних потреб працiвникiв;- збереження провiдних фахiвцiв i 

залучення нового висококвалiфiкованого персоналу.Основними напрямками кадрової полiтики 

є:- оптимiзацiя чисельностi персоналу;- органiзацiя пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення 

квалiфiкацiї персоналу;- забезпечення завдань якiсного формування i ефективного використання 

персоналу Компанiї;- вдосконалення системи формування i роботи з резервом кадрiв, 

забезпечення кар'єрного зростання i просування молодих фахiвцiв;- впровадження сучасних 

методик компенсацiї i мотивацiї працi;- здiйснення ефективної кадрової полiтики, з 

використанням новiтнiх кадрових технологiй;- забезпечення за допомогою якiсного пiдбору 

кадрiв максимальної продуктивностi працi, ефективних напрямiв виробничої дiяльностi. 
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6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Антонов Вiталiй Борисович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 125794 07.03.1996 Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 23 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", президент 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Антонова В.Б. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Антонова В.Б. обрано на посаду рiшенням Наглядової ради  

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 29.04.2011р.,  протокол №05/11.  У посадової особи емiтента 

немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Антонов В.Б. протягом своєї 

дiяльностi обiймав наступнi посади: директор Стрийського мiського альпiнiстсько-туристичного 

клубу "Карпати", директор Львiвської обласної рятiвної служби Червоного Хреста; директор, 

економiст Виробничо-торгового пiдприємства "Карат Лтд", голова правлiння ЗАТ 

"Галнафтогаз"; голова правлiння Спiльного українсько-литовського пiдприємства 

"Галнафта-Вентус"; голова спостережної ради ЗАТ "Галнафтогаз" (з 28.07.2000 перейменоване у 

ВАТ "Галнафтогаз"); голова ради товариства ВАТ "Концерн Галнафтогаз" (з 31.03.2004 

переведений на посаду за сумiсництвом); президент Iноземного пiдприємства "Унiверсальна 
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iнвестицiйна група", голова Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз". В iнших 

пiдприємствах Антонов В.Б. займає такi посади:  член Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Хлiбпром" (мiсцезнаходження: 79035, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Хлiбна, 2),  голова 

Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. 

Богдана Хмельницького, 48А). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Даниляк Василь Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КВ 386991 24.03.2000 Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1974 

6.1.5. Освіта** 

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група",  директор 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Даниляка В.В. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Даниляка В.В.обрано на посаду загальними зборами Товариства 

вiд 28.04.2011,  протокол №01/11.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.Даниляк В.В. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 
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економiст-математик ВТП "Карат Трейдiнг"; економiст-бухгалтер, заступник голови правлiння 

ЗАТ "Галнафтогаз"; заступник голови правлiння, головний бухгалтер Спiльного 

українсько-литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; начальник аналiтично-ревiзiйного 

вiддiлу ЗАТ "Галнафтогаз"; фiнансовий директор ВАТ "Вiнницянафтопродукт"; начальник 

фiнансового вiддiлу ВАТ "Галнафтогаз"; директор фiнансового департаменту ВАТ "Концерн 

Галнафтогаз"; виконавчий директор Iноземного пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна 

група"; директор ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група".В iнших пiдприємствах Даниляк В.В. 

займає такi посади: член Наглядової ради ПАТ "Концерн Хлiбпром" (мiсцезнаходження: 79035, 

Львiвська обл., м.Львiв, вул.Хлiбна, 2), член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя 

Унiверсальна" (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 48А),  директор ТОВ 

"Унiверсальна iнвестицiйна група" (мiсцезнаходження: 01601, м. Київ вул. Пилипа Орлика, 

24/1),  голова наглядової ради  ПАТ "Компанiя страхування життя "Унiверсальна" 

(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 48А), член Наглядової ради ВАТ 

"Вiнницяхлiб" (мiсцезнаходження: 21001, Вiнницька обл., м.Вiнниця, вул. Артема,1). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Кучабський Юрiй Любомирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КВ 176709 05.07.1999 Галицьким РВ ЛМУ  УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1974 

6.1.5. Освіта** 

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
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 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Кучабського Ю.Л. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Кучабського Ю.Л. обрано на посаду загальними зборами 

Товариства вiд 28.04.2011,  протокол №01/11.  У посадової особи емiтента немає непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини.Кучабський Ю.Л. протягом своєї дiяльностi обiймав 

наступнi посади: економiст-математик ВТП "КАРАТ ЛТД"; старший менеджер-економiст ЗАТ 

"Галнафтогаз"; з фiнансовий директор ЗАТ "Галнафтогаз"; заступник голови правлiння з 

фiнансових питань Спiльного українсько - литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; голова 

правлiння ЗАТ "Галнафтогаз" (28.07.2000 ЗАТ "Галнафтогаз" перейменоване у ВАТ 

"Галнафтогаз"; Генеральний директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз", перший заступник Голови 

Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради ВАТ "Концерн 

Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах Кучабський Ю.Л.  займає такi посади:  член Наглядової 

ради ПАТ "Концерн Хлiбпром" (мiсцезнаходження: 79035, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Хлiбна, 

2),  член Наглядової ради ПАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна" (мiсцезнаходження: м. Київ, 

вул. Богдана Хмельницького, 48А), член Наглядової ради ПАТ "Компанiя страхування життя 

"Унiверсальна" (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 48А), директор ПП 

"ОККО-БIЗНЕС" (мiсцезнаходження: 79056, Львiвська область, м. Львiв, вул. Пластова, буд.1), 

директор ПП "ОККО-БIЗНЕС" (мiсцезнаходження: 79056, Львiвська область, м. Львiв, вул. 

Пластова, буд.1) 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Купибiда Назар Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
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або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КС 277919 07.10.2003 Пустомитiвським РВ УМВС України у   Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1978 

6.1.5. Освіта** 

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 9 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", директор фiнансового департаменту 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Купибiди Н.I. визначенi статутом Товариства та положенням 

"Про Правлiння ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначений рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 14.09.2009р.,  протокол 

№16/09 та зазначений у трудовому договорi, що укладений з ним.Купибiду Н.I. обрано на 

посаду рiшенням Наглядової ради  ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 14.09.2009р.,  протокол 

№16/09.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини.Купибiда Н.I. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: бухгалтер-економiст 

ДП "Лаковар" ВАТ "Львiвський лакофарбовий завод"; спецiалiст 3-ї категорiї 

аналiтично-ревiзiйного вiддiлу ЗАТ "Галнафтогаз"; спецiалiст 2 категорiї фiнансового 

департаменту ВАТ "Галнафтогаз"; спецiалiст фiнансового департменту, начальник фiнансового 

вiддiлу фiнансового департаменту, директор фiнансового департаменту, фiнансовий директор, 

член Наглядової ради товариства-фiнансовий директор, директор фiнансового департаменту 

ВАТ "Концерн Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах Купибiда Н.I. не займає посад. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Гегедиш Олександр Мигальович 
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 ВР 197781 27.05.2005 Мукачiвським МВ УМВС України у Закарпатськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1965 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Львiвський державнимй iнститут прикладного та декоративного мистецтва, 

художник декоративно-прикладного мистецтва 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз",  директор. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Гегедиша О.М. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Гегедиша О.М. обрано на посаду загальними зборами Товариства 

вiд 28.04.2011,  протокол №01/11.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.Гегедиш О.М. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi 

посади: художник-виконавець IV розряду Мукачiвської художньо-оформлювальної майстернi 

Закарпатського виробничого художньо-оформлювального комбiнату; художник-виконавець IV 

розряду Мукачiвської художньо-оформлювальної майстернi Закарпатського виробничого 

художньо-оформлювального комбiнату; директор пiдприємства ВТП "Стайлiнг ЛТД"; голова 

кооперативу "Лiдер"; заступник директора по розвитку виробництва ВАТ 

"Закарпатнафтопродукт-Ужгород"; начальник АЗС №1 м.Чоп ВАТ 

"Закарпатнафтопродукт-Ужгород"; начальник АЗС №1 м.Чоп ДП "Ужгороднафтопродукт"; 

заступник директора з розвитку АЗС ДП "Ужгороднафтопродукт"; директор ДП 

"Вiнницянафтопродукт" ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; директор Вiнницької фiлiї ВАТ "Концерн 

Галнафтогаз"; директор ВАТ "Концерн Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах Гегедиш О.М. 

займає такi посади: директор ПП "ОККО - НАФТОПРОДУКТ"  (мiсцезнаходження: 79056, м. 

Львiв, вул. Пластова, 1). 
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*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Пасько Олег Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КС 063798 12.11.2002 Залiзничним  РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1973 

6.1.5. Освіта** 

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Паська О.В. визначенi статутом Товариства та положенням 

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

винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами Товариства вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Паська О.В. обрано на посаду загальними зборами Товариства вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.Пасько О.В. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 

старший державний податковий iнспектор вiддiлу зборiв та стягнень податкiв з фiзичних осiб 

державної податкової iнспекцiї по Львiвськiй областi; головний державний податковий 

iнспектор вiддiлу примусового стягнення податкiв Державної податкової адмiнiстрацiї у 

Львiвськiй областi; головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу примусового 

стягнення реалiзацiєю майна Державної податкової адмiнiстрацiї у Львiвськiй областi; 
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юрисконсульт ЗАТ "Галнафтогаз" (28.07.2000 ЗАТ "Галнафтогаз" перейменоване у ВАТ 

"Галнафтогаз"); юрисконсульт ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; директор юридичного 

департаменту ВАТ "Концерн Галнафтогаз";  директор з правового забезпечення ВАТ "Концерн 

Галнафтогаз", член Наглядової ради ВАТ "Концерн Галнафтогаз"В iнших пiдприємствах Пасько 

О.В. не займає  посад. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Лексiкова Олена Едуардiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 972621 28.11.1998 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України  у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1963 

6.1.5. Освіта** 

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", керiвник департаменту аудиторської роботи. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Лексiкової О.Е. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Правлiння ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi 

винагороди визначений рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 

14.09.2009р.,  протокол №16/09 та зазначений у трудовому договорi, що укладений з 

нею.Лексiковову О.Е. обрано на посаду рiшенням Наглядової ради  ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" вiд 14.09.2009р.,  протокол №16/09.  У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Лексiкова О.Е. протягом своєї 
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дiяльностi обiймала наступнi посади: завiдующа сектором облiку членiв ВЛКСМ Комiтету 

комсомолу Львiвського технiкуму промислової автоматики; iнструктор Ленiнського райкому 

ЛКСМ України м.Львова; iнженер-програмiст, референт АТ "Земельний центр"; спецiалiст по 

видавничiй дiяльностi науково-технiчного вiддiлення, бухгалтер ТОВ "Iнтерпост"; бухгалтер 

ТОВ "А2. Рекламне агенство"; головний бухгалтер ТОВ "Галнафтогаз"; заступник головного 

бухгалтера ЗАТ "Галнафтогаз"; головний бухгалтер ВАТ "Галнафтогаз"; директор з облiку та 

аудиту - головний бухгалтер, директор з аудиту, голова Ревiзiйної комiсiї-директор з аудиту, 

керiвник департаменту ревiзiйно - аудиторської роботи, керiвник департаменту аудиторської 

роботи ВАТ "Концерн Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах Лексiкова О.Е. займає такi посади: 

голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Вiнницьке автотранспортне пiдприємство 10554" 

(мiсцезнаходження: 21100, Вiнницька обл., м.Вiнниця, вул. Максимовича, 6), голова Ревiзiйної 

комiсiї ЗАТ "Транспортнi комунiкацiї" (мiсцезнаходження: 79056, Львiвська обл., м.Львiв, вул. 

Пластова, 1). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Українець Володимир Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СС 793680 20.07.1999 Снятинським РВУ МВС України у Iвано-Франкiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1974 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", начальник вiддiлу з методологiї та звiтностi 



17 

 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Українця В.В. визначенi трудовим договором .Розмiр 

виплаченої посадовiй особi винагороди визначається штатним розписом Товариства. Протягом 

своєї трудової дiяльностi Українець В.В. займав наступнi посади:  заступник головного 

бухгалтера пiдприємства "Полiкон";  аудитор аудиторської фiрми "ЛIМ Аудит";  заступник 

головного бухгалтера Львiвського виробничого об'єднання "Мiкроприлад";  заступник 

головного бухгалтера ТОВ "Еко -Шанс";  заступник головного бухгалтера ДП "Свiточ - 

Торгсервiс";  головний бухгалтер ТОВ "Укргазресурс";  головний бухгалтер ТОВ "Торговий 

дiм Галнафтогаз";   начальник вiддiлу методологiї та звiтностi ВАТ "Концерн Галнафтогаз".В 

iнших пiдприємствах Українець В.В.  не займає посад. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Антонова Наталiя Володимирiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КС 381499 21.04.2003 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 

6.1.4. Рік народження** 

 1961 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Львiвський нацiональний унiверситет, психолог. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", член Наглядової ради 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Антонової Н.В. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 
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особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Антонову Н.В. обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 

вiд 28.04.2011,  протокол №01/11.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.Антонова Н.В. протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi 

посади: художник-оформлювач Стрийського лiсгоспзагу; художник кооперативу "Колорит"; 

завiдуюча турбюро Львiвської обласної рятувальної служби Товариства Червоного Хреста; 

заступник директора Виробничо-торгового пiдприємства "Карат Лтд"; заступник генерального 

директора по маркетингу ТОВ "Галнафтогаз" (з 27.06.1996 перейменоване у ЗАТ  Галнафтогаз 

), перший заступник голови правлiння ЗАТ "Галнафтогаз"; перший заступник голови правлiння 

Спiльного українсько-литовського пiдприємства "Галнафта-Вентус"; перший заступник голови 

правлiння, начальник вiддiлу кадрiв ЗАТ "Галнафтогаз" (з 28.07.2000 перейменоване у ВАТ 

"Галнафтогаз"), директор департаменту по роботi з персоналом ВАТ "Галнафтогаз"; директор 

департаменту по роботi з персоналом ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; вiце-президент Iноземного 

пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група", член Наглядової ради ВАТ "Концерн 

Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах Антонова Н.В займає посаду  члена Наглядової ради ПАТ 

"Концерн Хлiбпром" (мiсцезнаходження: 79035, Львiвська обл., м.Львiв, вул.Хлiбна, 2). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Паавел Урмас 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

     

6.1.4. Рік народження** 

 1963 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Таллiннський технiчний унiверситет (Таллiнн, Естонiя), бакалавр 
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машинобудування (диплом з вiдзнакою) 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Невиконавчий директор компанiї West Ost Union (Мiнськ, Бiлорусь). 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Паавела Урмаса визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Паавела Урмаса обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 

вiд 28.04.2011,  протокол №01/11.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.Паавел Урмас протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi 

посади:1989 ? 1991 ? Партнер-засновник компанiї AS Grandifer Engineering Ltd (Таллiнн, 

Естонiя).1993 ? 2008 ? Робота у Європейському банку реконструкцiї та розвитку (ЄБРР):1993 ? 

1995 ? Фiнансовий експерт, вiддiл транспорту та територiальний вiддiл Чехословаччина 

(Лондон, Велика Британiя).1995 ? 1997 ? Ад?юнкт-банкiр, територiальний вiддiл Росiя (Лондон, 

Велика Британiя).1997 ? 2004 ? Старший/провiдний банкiр, територiальний вiддiл Балтiйськi 

країни (Таллiнн, Естонiя), голова таллiннського, ризького та вiльнюського офiсiв.2004 ? 2008 ? 

Начальник сектору прямих iнвестицiй, вiддiл країн з перехiдною економiкою на початковому 

етапi (Лондон, Велика Британiя).2008 ? 2009 ? Директор компанiї Candover Eastern European 

Partners Limited (Лондон, Велика Британiя).Вiд 2010 ? Невиконавчий директор компанiї West 

Ost Union (Мiнськ, Бiлорусь).Досвiд участi у Радах директорiв:2004 ? 2008 ? AS Estonian Cell 

(Кунда, Естонiя). 2007 ? 2008 ? ВАТ Iberia Refreshments (Тбiлiсi, Грузiя). Вiд 2010 ? СТОВ West 

Ost Union ? компанiя, що займається роздрiбною торгiвлею дитячим харчуванням (Мiнськ, 

Бiлорусь). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 
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6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коланджелi Маттео 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 АА 2687594 07.05.2009 Мiнiстерством закордонних справ Iталiї 

6.1.4. Рік народження** 

 1974 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, унiверситет Сассекса (Велика Британiя) , Лондонська школа економiки (Велика 

Британiя). 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 11 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Головний банкiр Європейського банку реконструкцiї та розвитку 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Коланджелi Маттео  визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Наглядову раду ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд 

28.04.2011,  протокол №01/11.Коланджелi Маттео  обрано на посаду загальними зборами 

акцiонерiв вiд 28.04.2011,  протокол №01/11.  У посадової особи емiтента немає непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини.Коланджелi Маттео  протягом своєї дiяльностi 

працював старшим консультантом у Arthur Andersen, згодом працював у Королiвському банку 

Шотландiї, спочатку у вiддiлi кредитування, а потiм виконувачем обов'язкiв директора 

пiдроздiлу з пiдбору проектiв на ринку капiталу. З 2005 року працює у ЄБРР. Зараз Коланджелi 

Маттео є провiдним банкiром вiддiлу природнiх ресурсiв ЄБРР та представником ЄБРР у Радi 

директорiв казахської компанiї Balykshy LLP. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 



21 

 

 Член Правлiння 

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

 Антонов Олег Юрiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 271924 28.03.1997 Стрийським УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Кам'янець-Подiльський педiнститут, Львiвський державний унiверситет iм. Iвана 

Франка, юрист. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ЗАТ "Агентство економiчної безпеки "Ефорт", голова Правлiння. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Антонова О.Ю. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Правлiння ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi 

винагороди визначений рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 

14.09.2009р.,  протокол №16/09 та зазначений у трудовому договорi, що укладений з 

ним.Антонова О.Ю.обрано на посаду рiшенням Наглядової ради  ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 

вiд 14.09.2009р.,  протокол №16/09.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини.Антонов О.Ю. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi 

посади: педагог-органiзатор Стрийського мiськжилуправлiння; комсорг по школах; завiдуючий 

вiддiлом комсомольських органiзацiй; iнструктор ЛФК санаторiю "Днiстер"; начальник служби 

безпеки СП "Галнафта Вентус"; начальник служби безпеки ВАТ "Львiвнафтопродукт"; 

заступник голови Правлiння по питаннях безпеки ЗАТ "Галнафтогаз"; директор департаменту 

безпеки ВАТ "Галнафтогаз"; директор департаменту безпеки ВАТ "Концерн Галнафтогаз"; 

голова Правлiння ЗАТ "Агентство економiчної безпеки "Ефорт".В iнших пiдприємствах 

Антонов О.Ю. не займає посад. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 
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ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Вишневський Андрiй Антонович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 007214 28.07.1995 Стрийським МВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1979 

6.1.5. Освіта** 

 Неповна вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 10 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", директор департаменту iнформацiйних технологiй. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Вишневського А.А.  визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Правлiння ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi 

винагороди визначений рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 

14.09.2009р.,  протокол №16/09 та зазначений у трудовому договорi, що укладений з 

ним.Вишневського А.А. обрано на посаду рiшенням Наглядової ради  ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" вiд 14.09.2009р.,  протокол №16/09.  У посадової особи емiтента немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.Вишневський А.А. протягом своєї 

дiяльностi обiймав наступнi посади: маляр госпрозрахункової бригади ПП "Рембудкомплект"; 

програмiст СП "Галнафта-Вентус"; програмiст ЗАТ "Галнафтогаз"; директор департаменту 

програмного забезпечення, директор департаменту iнформацiйних технологiй, начальник 

вiддiлу iнформацiйних технологiй, керiвник департаменту iнформацiйних технологiй, директор 

департаменту iнформацiйних технологiй ВАТ "Концерн Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах 

Вишневський А.А.  не займає посад. 
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*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Дмитрiв Василь Мар`янович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 759436 04.02.1998 Сокальським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1978 

6.1.5. Освіта** 

 Вища,  Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка,  аспiрантура кафедри 

диференцiальних рiвнянь Львiвського нацiонального унiверситету iм.I.Франка, Технiчний 

унiверситет Ейндховена, Нiдерланди. Математик. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 3 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", керiвник департаменту маркетингу. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Дмитрiва В.М.  визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Правлiння ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi 

винагороди визначений рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 

14.09.2009р.,  протокол №16/09 та зазначений у трудовому договорi, що укладений з 

ним.Дмитрiва В.М.  обрано на посаду рiшенням Наглядової ради  ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 

вiд 14.09.2009р.,  протокол №16/09.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини.Дмитрiв В.М.  протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi 

посади: менеджер iз зовнiшньоекономiчних зв'язкiв ПП "Укрхiмрезерв"; менеджер вiддiлу 

постачання i збуту нафтопродуктiв ТОВ "Торговий дiм Галнафтогаз"; менеджер вiддiлу 

маркетингу, провiдний фахiвець-аналiтик з дослiдження товарного ринку вiддiлу маркетингу, 
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начальник сектору аналiзу та дослiджень вiддiлу маркетингу, начальник вiддiлу аналiзу та 

дослiджень, начальник сектору аналiзу та дослiджень вiддiлу маркетингу, начальник вiддiлу 

маркетингу, керiвник департаменту маркетингу ВАТ "Концерн Галнафтогаз".В iнших 

пiдприємствах Дмитрiв В.М.  не займає посад. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Правлiння 

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

 Сивий Роман Богданович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 790516 07.04.1998 Личакiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1981 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, магiстр права, кандидат 

юридичних наук. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", директор юридичного департаменту . 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Сивого Р.Б.  визначенi статутом Товариства та положенням 

"Про Правлiння ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди 

визначений рiшенням Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 14.09.2009р.,  протокол 

№16/09 та зазначений у трудовому договорi, що укладений з ним.Сивого Р.Б.  обрано на посаду 

рiшенням Наглядової ради  ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 14.09.2009р.,  протокол №16/09.  

У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини.Сивий Р.Б. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: юрисконсульт КП 
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"Ремесло"; аспiрант НДI приватного права i пiдприємництва Академiї правових наук України; 

асистент кафедри основ права Львiвського нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка; 

юрисконсульт Страдчiвського навчально-виробничого лiсокомбiнату; асистент кафедри 

цивiльного права i процесу юридичного факультету Львiвського нацiонального унiверситету 

iменi Iвана Франка; науковий спiвробiтник НДI приватного права i пiдприємництва Академiї 

правових наук України; юрисконсульт вiддiлу договiрно-правової роботи, начальник вiддiлу 

договiрно-правової роботи, начальник вiддiлу корпоративного управлiння та конкурентного 

права, в.о. директора юридичного департаменту, директор юридичного департаменту ВАТ 

"Концерн Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах Сивий Р.Б.   не займає посад. 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Демкiв Ростислав Олегович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 271492 06.11.1996 Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1971 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, економiст. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ СК "Унiверсальна", фiнансовий директор. 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Демкiва Р.О. визначенi статутом Товариства та положенням 

"Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй особi 

винагороди визначається положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного 
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товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд 

14.09.2009,  протокол №02/09Демкiва Р.О. обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв вiд 

14.09.2009,  протокол №02/09.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.Демкiв Р.О. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 

податковий ревiзор - iнспектор ДПА у Львiвськiй областi, головний бухгалтер ТзОВ "Компанiя 

Карамелла"; головний бухгалтер ТзОВ "Колiр - ПРО", фiнансовий директор IП "Унiверсальна 

iнвестицiйна група"; керiвник тендерного вiддiлу ВАТ "Концерн Галнафтогаз", фiнансовий 

директор ВАТ СК "Унiверсальна".В iнших пiдприємствах Демкiв Р.О. займає такi посади:  член 

Правлiння ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна" (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана 

Хмельницького, 48А),   член Правлiння  ПАТ "Компанiя страхування життя "Унiверсальна" 

(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 48А). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Вайданич Наталiя Тарасiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 272819 29.08.1996 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1976 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Український державний лiсотехнiчний унiверситет, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Галнафтогаз", Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов`язки Вайданич Н.Т. визначенi статутом Товариства та 
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положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд 

14.09.2009,  протокол №02/09Вайданич Н.Т. обрано на посаду загальними зборами акцiонерiв 

вiд 14.09.2009,  протокол №02/09.  У посадової особи емiтента немає непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини.Вайданич Н.Т. протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi 

посади: касир ТОВ "Пiдприємство Мальви Лтд", головний бухгалтер ПП "Авто послуги", 

головний бухгалтер ТОВ "Лео Стар", головний бухгалтер IП "Унiверсальна iнвестицiйна група", 

голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Концерн Галнафтогаз"В iнших пiдприємствах Вайданич Н.Т. 

займає такi посади:  головний бухгалтер ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група" 

(мiсцезнаходження: 01601, м. Київ вул. Пилипа Орлика, 24/1). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Черняховський Олег Iгорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 КА 374986 17.03.1997 Залiзничним РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1976 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм. Iвана Франка, економiст 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 6 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Концерн Хлiбпром", начальник фiнансового пiдроздiлу фiнансово-аналiтичного 

управлiння. 

6.1.8. Опис 
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 Повноваження та обов`язки Черняховського О.I. визначенi статутом Товариства та 

положенням "Про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Концерн Галнафтогаз".Розмiр виплаченої посадовiй 

особi винагороди визначається положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", яке затверджено загальними зборами акцiонерiв вiд 

14.09.2009,  протокол №02/09Черняховського О.I.  обрано на посаду загальними зборами 

акцiонерiв вiд 14.09.2009,  протокол №02/09.  У посадової особи емiтента немає непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини.Черняховський О.I.  протягом своєї дiяльностi 

обiймав наступнi посади: старший економiст вiддiлу розвитку та впровадження нових 

банкiвських продуктiв, головний фахiвець з реєстрацiйної дiяльностi АТ "Український 

iнновацiйний банк", провiдний спецiалiст фiнансового департаменту, начальник фiнансового 

пiдроздiлу фiнансово-аналiтичного управлiння ВАТ "Концерн Хлiбпром", член Ревiзiйної 

комiсiї ВАТ "Концерн Галнафтогаз".В iнших пiдприємствах Черняховський О.I. займає такi 

посади:  член Дирекцiї ПАТ "Концерн Хлiбпром" (мiсцезнаходження: 79035, Львiвська обл., 

м.Львiв, вул.Хлiбна, 2). 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

 Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав) або 

ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

 Від 

загально 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-в

ані на 

предявника 

Голова Наглядової 

ради 

Антонов Вiталiй 

Борисович 

КА 125794  

Стрийським МВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  100 0,0000005 100 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Даниляк Василь 

Валерiйович 

КВ 386991  

Стрийським МВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Кучабський Юрiй 

Любомирович 

КВ 176709  

Галицьким РВ ЛМУ  

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  19939169 0,10211 199391

69 

0 0 0 

Голова Правлiння Купибiда Назар 

Iванович 

КС 277919  

Пустомитiвським РВ 

УМВС України у   

Львiвськiй областi 

  11389806 0,05833 113898

06 

0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Гегедиш Олександр 

Мигальович 

ВР 197781  

Мукачiвським МВ 

УМВС України у 

Закарпатськiй 

областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Пасько Олег 

Васильович 

КС 063798  

Залiзничним  РВ 

ЛМУ УМВС 

України у 

Львiвськiй областi 

  1233425 0,00632 123342

5 

0 0 0 

Член Правлiння Лексiкова Олена 

Едуардiвна 

КА 972621 

28.11.1998 

Галицьким РВ ЛМУ 

УМВС України  у 

  2061913 0,01056 206191

3 

0 0 0 
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Львiвськiй областi 

Головний бухгалтер Українець 

Володимир 

Васильович 

СС 793680  

Снятинським РВУ 

МВС України у 

Iвано-Франкiвськiй 

областi 

  437607 0,00224 437607 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Антонова Наталiя 

Володимирiвна 

КС 381499  

Галицьким РВ ЛМУ 

УМВС України у 

Львiвськiй обл. 

  0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Паавел Урмас -      0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Коланджелi Маттео АА 2687594  

Мiнiстерством 

закордонних справ 

Iталiї 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Антонов Олег 

Юрiйович 

КА 271924  

Стрийським УМВС 

України у 

Львiвськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Вишневський 

Андрiй Антонович 

КА 007214  

Стрийським МВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  373403 0,00191 373403 0 0 0 

Член Правлiння Дмитрiв Василь 

Мар`янович 

КА 759436  

Сокальським РВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Член Правлiння Сивий Роман 

Богданович 

КА 790516  

Личакiвським РВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  0 0 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Демкiв Ростислав 

Олегович 

КА 271492  

Франкiвським РВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  100 0,0000005 100 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Вайданич Наталiя 

Тарасiвна 

КА 272819  

Залiзничним РВ 

УМВС України у 

  100 0,0000005 100 0 0 0 
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Львiвськiй областi 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Черняховський Олег 

Iгорович 

КА 374986  

Залiзничним РВ 

УМВС України у 

Львiвськiй областi 

  1 0 1 0 0 0 

Усього 56442005 0,28905150

5 

 

564420

05 

0 0 0 

 

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 

 

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-в

ані на 

предявника 

GNG RETAIL 

PUBLIC LIMITED 

201298 Кiпр   д/в р-н 1095 

Нiкосiя Ламбуса 

Стрiт, 1 

  

176227608

46 

90,25038 176227

60846 

0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-в

ані на 

предявника 

Усього 176227608

46 

90,25038  

176227

60846 

0 0 0 

 

*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові 

**Не обов"язково для заповнення 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 28.04.2011 

Кворум зборів 94,02 

Опис У вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту 

Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (далi - Товариство) 

Наглядова рада Товариства (протокол вiд 04.03.2011р. №01/11) прийняла рiшення про 

скликання Зборiв Товариства.Акцiонером Товариства, який є власником бiльше 5 

вiдсоткiв простих акцiй, а саме компанiєю MILNERBAY S.A., не пiзнiше нiж за сiм днiв 

до дати проведення загальних зборiв внесенi пропозицiї щодо кандидатiв до складу 

Наглядової ради Товариства. Цю пропозицiю компанiї MILNERBAY S.A. включено до 

порядку денного загальних зборiв згiдно ч.4 ст.38 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" без рiшення Наглядової ради про включення питання до порядку 

денного.Порядок денний зборiв:1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.2. Про 

затвердження звiту Правлiння Товариства за 2010 рiк. 3. Про затвердження звiту 

Наглядової ради Товариства за 2010 рiк.4. Про затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної 

комiсiї Товариства за 2010 рiк.5. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк.6. 

Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2010 рiк. 7. Про визначення основних 

напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.8. Про затвердження в новiй редакцiї статуту 

Товариства.9. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.10. Про обрання 

членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з членами Наглядової ради.11. Про вiдшкодування витрат на органiзацiю, 

пiдготовку та проведення загальних зборiв.12. Про затвердження в новiй редакцiї 

положень про Загальнi збори, про Наглядову раду, про Правлiння та про Ревiзiйну 

комiсiю товариства.Перше питання порядку денного:  Про обрання лiчильної комiсiї 

загальних зборiв.Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у складi:а) 

Пiцикевич Володимир Васильович - голова лiчильної комiсiї;б) Танасишин Назар 

Дмитрович та Карпа Павло Степанович - члени лiчильної комiсiї.Голосували:За - 18 359 

157 691 голосiв;Проти - немає;Утримався - немає.Рiшення прийнято одноголосно.Друге 

питання порядку денного: Про затвердження звiту Правлiння Товариства за 2010 рiк. 

Вирiшили: затвердити звiт Правлiння Товариства за 2010 рiк.Голосували:За - 18 359 157 

691 голосiв;Проти - немає;Утримався - немає.Рiшення прийнято одноголосно.Третє 

питання порядку денного: Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2010 

рiк.Вирiшили: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2010 рiк.Голосували:За - 18 

359 157 691 голосiв;Проти - немає;Утримався - немає.Рiшення прийнято 

одноголосно.Четверте питання порядку денного: Про затвердження звiту та висновкiв 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк. Вирiшили: затвердити звiт та висновки 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.Голосували:За - 18 359 157 691 голосiв;Проти - 

немає;Утримався - немає.Рiшення прийнято одноголосно.П`яте питання порядку денного:  

Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2010 рiк.Вирiшили: затвердити рiчний звiт 

Товариства за 2010 рiк.Голосували:За - 18 359 157 691 голосiв;Проти - немає;Утримався - 

немає.Рiшення прийнято одноголосно (протокол про пiдсумки голосування 

додається).Шосте питання порядку денного:  Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства 

за 2010 рiк .Вирiшили: отриманий за 2010 рiк прибуток розподiлити наступним чином: 5% 

прибутку вiдрахувати до резервного капiталу Товариства, а решту прибутку залишити 

нерозподiленим у розпорядженнi Товариства.Голосували:За - 16 923 948 708 

голосiв;Проти -  8 983 голосiв;Утримався - 1 435 200 000 голосiв.Рiшення прийнято 

простою бiльшiстю голосiв.Сьоме питання порядку денного: Про визначення основних 

напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.Вирiшили: визначити основнi напрями 

дiяльностi Товариства на 2011 рiк.Голосували:За- 16 923 957 691 голосiв;Проти - 

немає;Утримався - 1 435 200 000 голосiв.Рiшення прийнято простою бiльшiстю 

голосiв.Восьме питання порядку денного: Про затвердження в новiй редакцiї статуту 

Товариства.Вирiшили:1) Викласти та затвердити статут Товариства у новiй редакцiї(нова 

редакцiя статуту додається).2) Уповноважити Голову рiчних загальних зборiв Товариства 
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- Паська Олега Васильовича пiдписати вiд iменi акцiонерiв нову редакцiю статуту 

Товариства.3) Доручити Головi Правлiння Товариства провести державну реєстрацiю 

нової редакцiї статуту Товариства з правом видачi довiреностей.Голосували:За - 16 923 

957 691 голосiв;Проти - немає;Утримався - 1 435 200 000 голосiв.Рiшення прийнято бiльш 

як трьома чвертями голосiв.Дев'яте питання порядку денного: Про припинення 

повноважень членiв Наглядової ради.Вирiшили: Припинити повноваження членiв 

Наглядової ради Товариства Антонова Вiталiя Борисовича, Антонової Наталiї 

Володимирiвни, Антонової Юлiї Вiталiївни, Вишневського Вадима Антоновича, 

Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерiйовича, Дю Шарме Стефана 

Едварда, Коланджелi Маттео, Кучабського Юрiя Любомировича, Паська Олега 

Васильовича.Голосували:За - 18 359 157 691 голосiв;Проти - немає;Утримався - 

немає.Рiшення прийнято одноголосно.Десяте питання порядку денного: Про обрання 

членiв Наглядової ради, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання 

договорiв з членами Наглядової ради.Вирiшили:1) Обрати членами Наглядової ради 

Товариства Антонова Вiталiя Борисовича, Антонову Наталiю Володимирiвну, Гегедиша 

Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерiйовича, Коланджелi Маттео, 

Кучабського Юрiя Любомировича, Паавела Урмаса, Паська Олега 

Васильовича.Голосували за кандидатуру Антонова В.Б. шляхом кумулятивного 

голосування:"За" - 17 051 462 120 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв) 

рiчних загальних зборiв Товариства.Голосували за кандидатуру Антонової Н.В. шляхом 

кумулятивного голосування:"За" - 17 051 461 323 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх 

представникiв) рiчних загальних зборiв Товариства.Голосували за кандидатуру Гегедиша 

О.М. шляхом кумулятивного голосування:"За" - 17 051 461 318 голосiв учасникiв 

(акцiонерiв та їх представникiв) рiчних загальних зборiв Товариства.Голосували за 

кандидатуру Даниляка В.В. шляхом кумулятивного голосування:"За" - 17 051 461 318 

голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв) рiчних загальних зборiв 

Товариства.Голосували за кандидатуру Коланджелi Маттео шляхом кумулятивного 

голосування:"За" - 16 031 196 933 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв) 

рiчних загальних зборiв Товариства.Голосували за кандидатуру Кучабського Ю.Л. 

шляхом кумулятивного голосування:"За" - 17 051 461 318 голосiв учасникiв (акцiонерiв та 

їх представникiв) рiчних загальних зборiв Товариства.Голосували за кандидатуру Паавела 

Урмаса шляхом кумулятивного голосування:"За" - 17 051 533 182 голосiв учасникiв 

(акцiонерiв та їх представникiв) рiчних загальних зборiв Товариства.Голосували за 

кандидатуру Паська О.В. шляхом кумулятивного голосування:"За" - 17 051 461 320 

голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв) рiчних загальних зборiв 

Товариства.Голосували за кандидатуру Гуртового Г.А. шляхом кумулятивного 

голосування:"За" - 11 481 690 832 голосiв учасникiв (акцiонерiв та їх представникiв) 

рiчних загальних зборiв Товариства.Кандидатури Антонова Вiталiя Борисовича, 

Антонової Наталiї Володимирiвни, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя 

Валерiйовича, Коланджелi Маттео, Кучабського Юрiя Любомировича, Паавела Урмаса, 

Паська Олега Васильовича набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з 

iншими кандидатами, а вiдтак згiдно з ч.4 ст. 42 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства.2) Затвердити умови 

трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Антоновим Вiталiєм 

Борисовичем (проект договору додається), умови трудового договору, що укладатиметься 

з членом Наглядової ради Антоновою Наталiєю Володимирiвною (проект договору 

додається), умови трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради 

Гегедишем Олександром Мигальовичем (проект договору додається), умови трудового 

договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Даниляком Василем 

Валерiйовичем (проект договору додається), умови трудового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради Кучабським Юрiєм Любомировичем (проект 

договору додається), умови трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової 

ради Паськом Олегом Васильовичем (проект договору додається), умови 

цивiльно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Паавелом 

Урмасом (проект договору додається) та умови цивiльно-правового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради Коланджелi Маттео (проект договору 
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додається). Встановити розмiр винагороди членiв Наглядової ради, шляхом затвердження 

кошторису, який буде невiд'ємною частиною Положення "Про Наглядову раду ПАТ 

"Концерн Галнафтогаз", та з урахуванням розмiру винагороди, встановленого у 

договорах, якi укладатимуться з членами Наглядової ради. 3) Обрати Голову Правлiння 

Товариства - Купибiду Назара Iвановича уповноваженою особою на пiдписання договорiв 

з членами Наглядової ради.Голосували:За- 16 923 957 691 голосiв;Проти - 

немає;Утримався - 1 435 200 000 голосiв.Рiшення прийнято простою бiльшiстю 

голосiв.Одинадцяте питання порядку денного: Про вiдшкодування витрат на органiзацiю, 

пiдготовку та проведення загальних зборiв.Вирiшили: вiдшкодовувати витрати на 

органiзацiю, пiдготовку та проведення Зборiв Товариства за рахунок коштiв 

Товариства.Голосували:За- 18 359 157 691 голосiв;Проти - немає;Утримався- 

немає.Рiшення прийнято одноголосно.Дванадцяте питання порядку денного: Про 

затвердження в новiй редакцiї положень про Загальнi збори, про Наглядову раду, про 

Правлiння та про Ревiзiйну комiсiю товариства.Вирiшили: затвердити Положення "Про 

Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" у 

новiй редакцiї, Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства 

"Концерн Галнафтогаз" у новiй редакцiї, Положення "Про Правлiння Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" у новiй редакцiї та Положення "Про 

Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" у новiй 

редакцiї (додаються).Голосували:За- 14 921 232 923 голосiв;Проти - немає;Утримався - 3 

437 924 768 голосiв.Рiшення прийнято одноголосно.До протоколу Зборiв Товариства 

додаються:1) Перелiк акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у рiчних загальних зборах 

Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" вiд 28 квiтня 2011 року.2) 

Протокол про пiдсумки голосування по питаннях порядку денного рiчних загальних 

зборiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз" вiд 28 квiтня 2011 року.3) Звiт та висновки Ревiзiйної 

комiсiї за 2010 рiк.4) Рiчний звiт ПАТ  Концерн Галнафтогаз  за 2010 рiк. 5) Основнi 

напрями дiяльностi ПАТ  Концерн Галнафтогаз   на 2011 рiк.6) Статут ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" у новiй редакцiї.7) Проект трудового договору, що укладатиметься з членом 

Наглядової ради Антоновим Вiталiєм Борисовичем.8) Проект трудового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради Антоновою Наталiєю Володимирiвною.9) 

Проект трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Гегедишем 

Олександром Мигальовичем.10) Проект трудового договору, що укладатиметься з членом 

Наглядової ради Даниляком Василем Валерiйовичем.11) Проект трудового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради Кучабським Юрiєм Любомировичем.12) 

Проект трудового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради Паськом 

Олегом Васильовичем.13) Проект цивiльно-правового договору, що укладатиметься з 

членом Наглядової ради Паавелом Урмасом.14) Проект цивiльно-правового договору, що 

укладатиметься з членом Наглядової ради Коланджелi Маттео.15) Положення "Про 

Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" у новiй 

редакцiї.16) Положення "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства 

"Концерн Галнафтогаз" у новiй редакцiї.17) Положення "Про Правлiння Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" у новiй редакцiї.18) Положення "Про 

Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" у новiй 

редакцiї. 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ПАТ "Унiверсал банк" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21133352 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 04114 м.Київ 

Автозаводська, 54/19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 483454 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 
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Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.07.2009 

Міжміський код та телефон (044) 391-57-77 

Факс (044) 391-57-77 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

Опис Договiр вiд 26.02.2002 №016760 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 04107 м.Київ 

Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть депозитарiю 

Опис Договiр вiд 30.10.2009  №Е-201/09 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма 

"III тисячолiття-Аудит" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31215885 

Місцезнаходження  Львівська обл. д/н р-н 79031 м.Львiв 

Личакiвська, 47/3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2590 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2008 

Міжміський код та телефон (032) 245-08-08 

Факс (032) 245-08-08 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Договiр вiд  вiд 06 квiтня 2010 року  

№1/060410 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ПАТ "IНГ Банк Україна" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21684818 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 04070 м. Київ вул. 

Спаська 30-а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 493154 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2009 

Міжміський код та телефон (044) 230-30-30 

Факс (044) 230-30-30 

Вид діяльності Торговець цiнними паперами, з яким 

укладено договiр про розмiщення випускiв 

цiнних паперiв емiтента 
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Опис Договiр вiд 16.05.2005 №01Е/05 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ТОВ "Фiнансова компанiя "Декра" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24685310 

Місцезнаходження  Iвано-Франкiвська обл. д/н р-н 76005 

м.Iвано-Франкiвськ В.Чорновола, 103 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 493181 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009 

Міжміський код та телефон (034) 252-71-62 

Факс (0342) 52-71-63 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть торговця цiнними 

паперами 

Опис Договiр вiд 12.05.2003 №003439 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ПАТ "Страхова компанiя  Унiверсальна" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20113829 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 01601 м.Київ Пилипа 

Орлика, 24/1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 442174 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з врегулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2009 

Міжміський код та телефон (032) 298-97-77 

Факс (032) 298-97-77 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi 

послуги емiтенту 

Опис Договори укладаються у кожному 

конкретному випадку страхування об`єктiв 

майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ПрАТ "Фондова бiржа "ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 01133 м.Київ Щорса, 

31 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 390872 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.01.2010 

Міжміський код та телефон (044) 522-88-08 

Факс (044) 522-85-53 

Вид діяльності Органiзацiя торгiвлi цiнними паперами 

Опис Договiр вiд 03.06.2003 №6/122003/1130 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
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Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306921 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 01101 м,Київ 

Хрещатик, 19А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3516 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005 

Міжміський код та телефон (044) 490-30-00 

Факс (044) 490-30-30 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Договiр вiд 30.10.2006 №ААBS-2006-304 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 01004 м.Київ 

Шовковича, буд.42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399339 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 495-7474 

Факс (044) 495-74-73 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть зберiгача 

Опис Вiдповiдно до рiшення Котирувальної 

комiсiї ВАТ "Українська бiржа" (далi - 

Бiржа) вiд 13.09.2010 №166 до 1 рiвня 

лiстингу Бiржового реєстру Бiржi включенi 

простi iменнi акцiї Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз" номiнальною вартiстю 1 

(одна) копiйка у кiлькостi 19 526 522 868 

(дев'ятнадцять мiльярдiв п'ятсот двадцять 

шiсть мiльйонiв п'ятсот двадцять двi тисячi 

вiсiмсот шiстдесят вiсiм) штук. Дата дiї - 14 

вересня 2010 року. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2009 297/1/09 ДКЦПФР UA1300761

004 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокумента

рна Іменні 

0,010 195261522

868 

1 952 615 

228,680 

100 

Опис 

Акцiї Товариства перебувають у бiржевих списках на фондових бiржах ПрАТ "Фондова бiржа ПФТС" та ПАТ "Українська бiржа". Рiшенням 

Котирувальної комiсiї №374 вiд 13.09.2011 простi iменнi акцiї ПАТ "Концерн Галнафтогаз" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 

19526522868 шт. та загальною номiнальною вартiстю 195265228,68 грн. з 14 вересня 2011 року переведено до Бiржового списку Публiчного 

акцiонерного товариства "Українська бiржа" в категорiю позалiстинговi цiннi папери. 
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12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

В господарськiй дiяльностi та фiнансовому станi ПАТ "Концерн Галнафтогаз" протягом звiтного 

2011 року вiдбулися наступнi основнi змiни:1) Згiдно українських стандартiв бухгалтерського 

облiку (ПСБО), вiдповiдно до неконсолiдованої звiтностi компанiї, дiяльнiсть ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" у 2011 роцi характеризувалась наступними показниками:а) чистий дохiд ПАТ 

"Концерн Галнафтогаз" склав 3 738,6 млн. грн., що на 52% менше в порiвняннi з 2010 роком i це 

пов?язано iз переходом компанiї на нову операцiйну модель. Згiдно з нею ПАТ ?Концерн 

Галнафтогаз? частково передав право на реалiзацiю нафтопродуктiв  своїм дочiрнiм 

пiдприємствам : ПП ?ОККО-Нафтопродукт? та ПП ?ОККО-Бiзнес? i таким чином частина 

виручки облiковується на рахунках таких дочiрнiх пiдприємств. Нагадуємо, що  ПП 

?ОККО-нафтопродукт?, ПП ?ОККО-Бiзнес? є 100% дочiрнiми пiдприємствами ПАТ ?Концерн 

Галнафтогаз? i всi результати їх дiяльностi вiдображаються у консолiдованiй звiтностi ПАТ 

?Концерн Галнафтогаз?.б) в операцiйнiй дiяльностi, у 2011 роцi, EBITDA  (сума операцiйного 

прибутку та амортизацiї) ПАТ Концерн Галнафтогаз зменшилась на 36,0% до 533,1 млн. грн., 

що також пов?язано iз змiною операцiйної моделi, про що йшлося у пунктi вище.2) Збiльшено 

мережу АЗК "ОККО" на 20 автозаправних комплекси до 327 АЗК.3) Зросла частка Компанiї на 

роздрiбному ринку нафтопродуктiв України  iз 12,1% до близько 14,3%.4) Введено в 

експлуатацiю 7 нових ресторани швидкого обслуговування французької кухнi "A la minute" та 

один iталiйської кухнi ?Pasta mia?, що працюють в складi АЗК "ОККО". На кiнець року їх 

кiлькiсть становила 28.5) У 2011 роцi ПАТ "Концерн Галнафтогаз" продовжив та успiшно 

завершив перемовини з фiнансовим партнером щодо розвитку мережi АЗС ?ОККО? на Сходi 

України i , як результат на Сходi України пiд брендом ?ОККО? та в рамках спiвпрацi з 

фiнансовим партнером у 2011 було введено в дiю 14 АЗС.6) У 2011 роцi ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" продовжив розвиток програми лояльностi "Fishka". Крiм чинних партнерiв: 

"Страхової Компанiї "Унiверсальна" та мережi ресторанiв "А-ля Мiнут" ведеться робота щодо 

залучення у т.з. коалiцiю банку, продавця електронiки, супермаркету, тощо. Суть програми 

полягає у тому, що при придбаннi нафтопродуктiв та споживчих товарiв на АЗК "ОККО", 

покупцям нараховуються на картку бали, якi надалi покупець може обмiнювати на певнi товари 

на АЗК. Станом на 31 грудня 2011 року було зареєстровано близько 914 тис. карток. 7) У 2011 

роцi ПАТ "Концерн Галнафтогаз" продавав на своїх АЗС пальне виключно iноземного 

виробництва.8) У 2011 роцi у ПАТ "Концерн Галнафтогаз" працював згiдно нової  операцiйної 

моделi (що була впроваджена ще у 2010 роцi), яка була розроблена для мiнiмiзацiї ризикiв.9) 

Компанiя Iнком успiшно завершила у 2009 роцi, а ПАТ "Концерн Галнафтогаз" у 2010 та 2011 

роках  продовжив втiлення проекту комплексної системи управлiння ресурсами пiдприємства 

на базi програмного продукту SAP ERP в ПАТ "Концерн Галнафтогаз". В рамках проекту 

впровадження були автоматизованi наступнi функцiональнi областi: управлiння виробництвом, 

зберiгання та переробка, транспортна логiстика, управлiння збутом i закупiвлями, 

бухгалтерський, податковий облiк та облiк основних засобiв, контроль якостi на нафтобазах, 

проведено iнтеграцiю з процесинговими картковими, талонними центрами та iншими 

зовнiшнiми системами, а також реалiзовано управлiнський облiк усiх автоматизованих 

бiзнес-процесiв.10) У 2011 роцi ПАТ "Концерн Галнафтогаз" проводив реконструкцiю 

нафтобазового господарства пiдвищуючи ефективнiсть, якiсть зберiгання нафтопродуктiв та 

мiнiмiзуючи шкiдливi викиди в навколишнє середовище.У 2011 роцi ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" дотримувався всiх коефiцiєнтiв та зобов'язань прописаних у кредитних договорах 

та успiшно пролонгував всi короткостроковi кредити. Також були завершенi перемовини з 

давнiми партнерами -  МФК та ЄБРР щодо нового кредитного фiнансування та пiдписано 
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кредитнi договори на загальну суму близько 160 млн дол. США.У 2011 роцi було придбано 

декiлька українських компанiй власникiв земельних дiлянок з цiльовим призначеннм для 

будiвництва АЗС.Як вже зазначалося вище, з метою  мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв ПАТ 

"Концерн Галнафтогаз" заснував дочiрнє пiдприємство ПП "ОККО-нафтопродукт", яке 

займалося операцiйним управлiнням АЗК, що належать ПАТ "Концерн Галнафтогаз" та ПП 

?ОККО Бiзнес?, яке займалось закупiвельною дiяльнiстю та продажем гуртових партiй 

нафтопродуктiв. 

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2011р., протокол №01/11,  управлiння 

емiтентом та контроль за його дiяльнiстю здiйснювалось наступними органами управлiння: а) 

загальнi збори товариства; б) Наглядова рада; в) Правлiння; г) Ревiзiйна комiсiя. Загальнi збори 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 28 квiтня 2011 р. у зв'язку iз приведенням кiлькiсного складу 

Наглядової ради вiдповiдно до вимог статуту Товариства та з урахуванням вимог чинного 

законодавства, прийняли рiшення (протокол № 01/11) про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради Товариства:- Антонова Вiталiя Борисовича (Голова Наглядової ради, 

розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 100 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих 

акцiй 0.0000 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),- Антонової Наталiї 

Володимирiвни (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 20333433 

шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.10413 %, перебувала на посадi протягом 19 

мiсяцiв),- Антонової Юлiї Вiталiївни (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй 

Товариства, якi належать 18071411 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.09255 

%, перебувала на посадi протягом 19 мiсяцiв),- Вишневського Вадима Антоновича (член 

Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 2290475 шт., частка у загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй 0.01173 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),- Гегедиша 

Олександра Мигальовича (член Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, перебував на 

посадi протягом 19 мiсяцiв),- Даниляка Василя Валерiйовича (член Наглядової ради, 

розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 2672948 шт., частка у загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй 0.01369 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),- Дю Шарме 

Стефана Едварда (член Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, перебував на посадi 

протягом 19 мiсяцiв),- Коланджелi Маттео (член Наглядової ради, не є власником акцiй 

Товариства, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),- Кучабського Юрiя Любомировича (член 

Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 19939169 шт., частка у загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй 0.10211 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),- Паська 

Олега Васильовича (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 

1233425 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.00632 %, перебував на посадi 

протягом 19 мiсяцiв).В усiх перелiчених вище осiб немає непогашеної судимостi за злочини, 

вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.-

 Загальнi збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз" рiшенням вiд 28 квiтня 2011 р. (протокол № 

01/11) обрали членами Наглядової ради Товариства:- Антонова Вiталiя Борисовича (член 

Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 100 шт., частка у загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй 0.0000 %, ранiше обiймав посади президента Iноземного 

пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група", Голови Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз"),- Антонову Наталiю Володимирiвну (член Наглядової ради, розмiр пакета 

акцiй Товариства, якi належать 20333433 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
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0.10413 %, ранiше обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"),-

 Гегедиша Олександра Мигальовича (член Наглядової ради, не є власником акцiй 

Товариства, ранiше обiймав посади директора ВАТ "Концерн Галнафтогаз", члена Наглядової 

ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"),- Даниляка Василя Валерiйовича (член Наглядової ради, 

розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 2672948 шт., частка у загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй 0.01369 %, ранiше обiймав посади директора ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна 

група", члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"),- Коланджелi Маттео (член 

Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, ранiше обiймав посади головного банкiра 

Європейського банку реконструкцiї та розвитку, члена Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз"), - Кучабського Юрiя Любомировича (член Наглядової ради, розмiр пакета 

акцiй Товариства, якi належать 19939169 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 

0.10211 %, ранiше обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"), -

 Паавела Урмаса (член Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, ранiше обiймав 

посади директора ?Candover Eastern European Partners Limited?, невиконавчого директора ?JLLC 

West Ost Union?), Паська Олега Васильовича (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй 

Товариства, якi належать 1233425 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.00632 %, 

ранiше обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз").Згiдно статуту 

Товариства члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки. В усiх перелiчених вище 

осiб немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi.Кандидатури Антонова Вiталiя Борисовича, Антонової 

Наталiї Володимирiвни, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерiйовича, 

Коланджелi Маттео, Кучабського Юрiя Любомировича, Паавела Урмаса, Паська Олега 

Васильовича набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами, 

а вiдтак згiдно з ч.4 ст. 42 Закону України ?Про акцiонернi товариства? є обраними до складу 

Наглядової ради Товариства.На кiнець 2011 року органiзацiйна структура ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" включає такi дочiрнi пiдприємства:- ПАТ "Вiнницьке автотранспортне 

пiдприємство АТП 10 554" (мiсцезнаходження:  21100, Вiнницька область, м. Вiнниця, 

Ленiнський район, вул. Максимовича, 6),- ТОВ "Нафтаойл" (мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, 

вул. Набережно-Хрещатицька, 15-17/18), - ТОВ "ТЕРРIН" (мiсцезнаходження: 79015, м. Львiв, 

вул. Героїв УПА, буд. 72),- ПП "Тобi-ГНГ" (мiсцезнаходження: 79015, Львiвська обл., м.Львiв, 

вул.Героїв УПА, 72), - ПП "Автотраском" (мiсцезнаходження: 79067, Львiвська обл., м.Львiв, 

вул.Богданiвська, буд.15 а),- ПП "Логотрейдiнг" (мiсцезнаходження: 79015, Львiвська обл., 

м.Львiв, вул.Героїв УПА, буд.72),- ПП "КРИМ-ЛIСПРОМБУД" (мiсцезнаходження: 99703, м. 

Севастополь, Сiмферопольське шосе, 18А),- ПП "ПРОФТЕХНОДИЗАЙН" (мiсцезнаходження: 

76019, м.Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, буд.67, оф.505),- ПП "ЛЬВIВНАФТОПРОДУКТ" 

(мiсцезнаходження: 79056, м. Львiв, вул.Богданiвська, 15А),- ПП "ГАЛИЦЬКА ТОРГОВА 

МЕРЕЖА" (мiсцезнаходження:79022, Львiвська обл. м. Львiв, вул. Городоцька, б. 168),- ПП 

"АРАБЕЛА ПЛЮС" (мiсцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська область, Iвано-Франкiвськ, 

вулиця Лепкого будинок 34 офiс 1),- ПП "ОККО-Нафтопродукт" (мiсцезнаходження: 79056, 

Львiвська обл., м.Львiв, вул.Пластова,1),- ПП "ОККО-Бiзнес" (мiсцезнаходження: 79056, 

Львiвська обл., м.Львiв, вул.Плластова,1)- ПП "Нафтотермiнал" (мiсцезнаходження: 79056, 

Львiвська обл., м.Львiв, вул.Плластова,1).Наглядовою радою Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз" вiд 04 березня 2011 року (протокол №01/11), у зв`язку з 

оптимiзацiєю корпоративної структури Товариства, прийнято рiшення про проведення 

державної реєстрацiї припинення (закриття) фiлiй Товариства:- Вiнницька фiлiя 

Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 21100, 

м.Вiнниця, вул. Залiзнична, 13) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення 

полiтики господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання 
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стратегiчних планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi 

Товариства.- Закарпатська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" 

(мiсцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. Лаврiщева, 61) здiйснювала функцiї пiдтримання, 

розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї 

дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi 

статутної дiяльностi Товариства.- Iвано-Франкiвська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства 

"Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 76002, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Хриплинська, б. 9) 

здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi 

Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, 

сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.- Київська фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. 

Набережно-Хрещатицька, 15-17/18) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення 

полiтики господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання 

стратегiчних планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi 

Товариства.- Кiровоградська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" 

(мiсцезнаходження: 25031, м. Кiровоград, вп-т Унiверситетський, б. 15А) здiйснювала функцiї 

пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi Товариства та 

принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, сприяння у 

здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.- Львiвська фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 79056, м. Львiв, вул. Пластова, 1) 

здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi 

Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, 

сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.- Одеська фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 65031, м. Одеса, вул. 

Грушевського, 39-А) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики 

господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних 

планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.-

 Рiвненська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" 

(мiсцезнаходження: 35321, Рiвненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Нафтовикiв, 2А) 

здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi 

Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, 

сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.- Харкiвська фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 61001, м. Харкiв, п-т 

Гагарiна, 43/2) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики 

господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних 

планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.-

 Волинська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", 

Днiпропетровська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Донецька 

фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Житомирська фiлiя 

Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Запорiзька фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Кримська фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", Луганська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства 

"Концерн Галнафтогаз", Миколаївська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", Полтавська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", 

Сумська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Херсонська фiлiя 

Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Хмельницька фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Черкаська фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", Чернiвецька фiлiя Публiчного акцiонерного товариства 
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"Концерн Галнафтогаз", Чернiгiвська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", Фiлiя "Нафтотермiнал" Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", щодо яких прийнято рiшення про проведення державної реєстрацiї 

припинення(закриття), не були створенi (вiдомостi про фiлiї не були внесенi до Єдиного 

державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб ? пiдприємцiв). 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду до Товариства не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку 

третiх осiб. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Нарахування амортизацiї основних засобiв товариством по бухгалтерському облiку проводиться 

помiсячно прямолiнiйним методом списання амортизацiї. Для нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв застосовується прямолiнiйний метод.Матерiальнi активи, вiдмiннi вiд 

основних засобiв,  з термiном корисного використання понад 1 рiк, i вартiсна оцiнка яких  

менше або дорiвнює 1000 грн. без ПДВ, вважаються за одиницю малоцiнних необоротних 

активiв. Нарахування амортизацiї по таких активах здiйснюється у розмiрi 100 (сто) вiдсоткiв 

при передачi в експлуатацiю. Матерiальнi активи, що використовуються не бiльше одного року, 

вважаються малоцiнними та швидкозношуваними предметами (МШП).Визнання та первiсна 

оцiнка запасiв здiйснюється залежно вiд шляхiв надходження запасiв на пiдприємство: - 

придбанi за плату, виготовленi власними силами, внесенi до статутного капiталу, одержанi 

безоплатно, придбанi у результатi обмiну на подiбнi та неподiбнi запаси зараховуються на 

баланс за собiвартiстю, визначеною вiдповiдно до П(С)БО 9;- запаси, виготовленi власними 

силами, визначаються згiдно з П(С)БО 16.У балансi запаси вiдображаються за первiсною 

вартiстю.Встановленi такi методи оцiнки вибуття запасiв: запаси в дорозi - за методом 

iдентифiкованої собiвартостi;- запаси на складi - за методом середньозваженої 

собiвартостi.Транспортно-заготiвельнi витрати на заготiвлю запасiв, оплата тарифiв (фрахту) за 

вантажно-розвантажувальнi роботи i транспортування запасiв усiма видами транспорту, 

включаючи витрати зi страхування ризикiв транспортування запасiв тощо, що входять до 

первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату, безпосередньо включаються до собiвартостi 

запасiв.Транспортно-заготiвельнi витрати, що  неможливо персонiфiкувати, узагальнюються на 

окремому субрахунку рахункiв облiку запасiв 289 "Транспортно-заготiвельнi витрати" з 

щомiсячним розподiлом мiж сумою залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця i сумою запасiв, 

що вибули (використанi, реалiзованi, безоплатно переданi тощо) за звiтний мiсяць.Операцiї в 

iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом 

перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення 

операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат ) з урахуванням 

положень П(С)БО 21.Монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються з використанням 

валютного курсу на дату балансу.Немонетарнi статтi, якi вiдображенi за iсторичною 

собiвартiстю i зарахування яких до балансу пов'язано з операцiєю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за валютним курсом на дату здiйснення операцiї. Фiнансовi iнвестицiї 

облiковуються та вiдображаються на дату балансу вiдповiдно до положень П(С)БО 12. 

 

Текст аудиторського висновку 

АУДИТОРСЬКА ФIРМАПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО<< ЛЬВIВ-АУДИТ>>Свiдоцтво про 

внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi №4502, видане рiшенням №245/4 вiд 26.01.2012 
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р.ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79040, м. Львiв, вул. Патона, буд. 2/6, кв. 25поточний рахунок 

№2600501384252 у ЦФ ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365 КерiвництвуПАТ "Концерн 

Галнафтогаз"ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРАЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"ЗА 2011 РIК У 

вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", 

"Про аудиторську дiяльнiсть" та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть товариств, 

нами, незалежною аудиторською фiрмою приватним пiдприємством "Львiв-Аудит" (свiдоцтво 

№4502 про включення до Реєстру суб?єктiв аудиторської дiяльностi, видане Рiшенням АПУ 

№245/4 вiд 26 сiчня 2012 р.) проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi 

за 2011 рiк та аналiз фiнансового стану ПАТ "Концерн Галнафтогаз" станом на 31.12.2011 року. 

Перевiрка проведена з дотриманням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема 

Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 

звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Цi стандарти вимагають вiд 

нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для 

отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 

викривлень.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiстьУправлiнський 

персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог 

чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та 

використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення 

фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр 

та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають 

обставинам.Вiдповiдальнiсть аудитораНашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих 

фiнансових звiтiв, який базується на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми 

провели аудиторську перевiрку вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську 

дiяльнiсть", Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та 

професiйними учасниками фондового ринку, затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19 грудня 

2006 року № 1528 i Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих Аудиторською палатою 

України в якостi нацiональних нормативiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.Аудит передбачає 

виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та 

розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До 

таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок 

шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових 

звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 

висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 

включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки.Пiдстави для висловлення умовно-позитивного висновкуМи провели аудиторську 

перевiрку згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту. Цi стандарти зобов?язують нас 

планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в 

тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом 

тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. 

Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й 
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суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального 

подання фiнансових звiтiв. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує 

об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки.Нас призначили аудиторами товариства 06 

квiтня 2012 року, тому ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв на початок року. Таким 

чином, ми не змогли визначити, чи вимагалося б коригування прибутку за рiк, за який подано 

данi, у фiнансовiй звiтностi товариства. Умовно-позитивна думкаНа нашу думку, за винятком 

можливого впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для 

висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть висвiтлює достовiрно в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "Концерн Галнафтогаз" на 31 грудня 2011 року та його 

фiнансовi результати, рух грошових коштiв у вiдповiдностi до нацiональних Положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. 1. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ 

ФIРМУНезалежна аудиторська фiрма Приватне пiдприємство "Львiв-Аудит".Адреса: 79040, м. 

Львiв, вулиця Патона, будинок 2/6, квартира 25.Телефон: 032 232 23 95, 097 463 03 56.Свiдоцтво 

про внесення в Реєстр аудиторської дiяльностi №4502 вiд 26.01.12Розрахунковий рахунок № 

2600501384252 у ЦФ ПАТ "Кредобанк" у м. Львiв, МФО 325365.2. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО 

ТОВАРИСТВОНазва товариства ПАТ "Концерн Галнафтогаз"Код ЄДРПОУ  

 31729918Мiсце знаходження  м. Львiв, вул. Пластова, 1Телефон/факс (032) 

298-96-01, (032) 298-96-02Свiдоцтво про державну  серiя А01 №207625 вiд 15.09.2009 

р.реєстрацiю                             дата проведення первинної реєстрацiї 30.10.2001 

р.Орган, що видав свiдоцтво  Виконавчий комiтет Львiвської мiської радиОсновнi види 

дiяльностi      - роздрiбна торгiвля нафтопродуктами- оптова торгiвля нафтопродуктами- 

надання послуг орендиПоточний рахунок            р/р № 26002001301939 в ЗАТ ?ОТП 

Банк? МФО 385402 м. ЛьвiвНайменування, мiсце   ПрАТ "Всеукраїнський 

депозитарiй цiнних паперiв"знаходження i телефон  04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-Гнезалежного депозитарiюПосадовi особи   голова правлiння  

 Купибiда Н.I.                                              головний бухгалтер  

 Українець В.В.          3. 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ3.1. 

Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору на проведення аудиту №10 вiд 06 квiтня 

2012 року i була розпочата 06 квiтня 2012 р. та закiнчена 25 квiтня 2012 року, про що складений 

акт виконаних робiт.3.2. Для перевiрки згiдно договору були представленi установчi та 

реєстрацiйнi документи, фiнансова та податкова звiтнiсть, зведенi реєстри бухгалтерського 

облiку, вибiрково ? первиннi документи.4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЧИСТI АКТИВИ У 

ВIДПОВIДНОСТI ДО П(С)БО4.1. Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi 

даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Положенням щодо пiдготовки аудиторських 

висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого 

Рiшенням ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006 року. 4.2. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю 

чистих активiв i статутним капiталом становить 2253021 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою 

вартiстю чистих активiв i скоригованим статутним капiталом становить 2253021 тис. грн. 

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 

ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.5. АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОГО 

СТАНУ ТОВАРИСТВАФiнансовий стан ПАТ "Концерн Галнафтогаз" характеризується 

нижченаведеними показниками:5.1. Валюта балансу протягом 2011 року збiльшилась на 838098 

тис. грн. 5.2. У структурi майна товариства за аналiзований перiод необоротнi активи 

збiльшились на 419921 тис. грн.5.3. Розмiр власного капiталу ТОВАРИСТВА за звiтний перiод 

збiльшився на 315056 тис. грн. i становить 2448286 тис. грн.5.4. Аналiз показникiв майнового 

стану товариства№п/п Показник На початокперiоду На кiнецьперiоду
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 Вiдхилення(+/-)1 Коефiцiєнт зносу основних засобiв 0,15 0,18 +0,035.4.1. 

Коефiцiєнт зносу основних засобiв ТОВАРИСТВА станом на кiнець звiтного перiоду 

збiльшився, що свiдчить про дещо несвоєчасне оновлення основних засобiв, задiяних у 

виробничому процесi.5.5. Аналiз показникiв лiквiдностi та платоспроможностi№ п/п

 Показник  На початок перiоду На кiнецьперiоду Вiдхилення           (+/-)1

 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,15 0,12 -0,032 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi 

(покриття) 1,24 1,06 -0,183 Чистий обiговий капiтал (тис. грн.) 333890

 128384 -2055065.5.1. Показник абсолютної лiквiдностi ТОВАРИСТВА незначно 

зменшився i надалi перебуває поза межами нормативного значення. 5.5.2. Коефiцiєнт загальної 

лiквiдностi ТОВАРИСТВА дещо зменшився у порiвняннi з попереднiм перiодом, проте надалi 

перебуває в межах нормативного значення.5.5.3. Чистий обiговий капiтал товариства зменшився 

на 205506 тис. грн., i його вартiсть складає 128384 тис. грн. 5.6. Аналiз показникiв 

платоспроможностi№п/п Показник    На початок  перiоду На кiнецьперiоду

 Вiдхилення(+/-)1 Коефiцiєнт платоспроможностi(автономiї) 0,40 0,40 -2

 Коефiцiєнт фiнансування 1,51 1,53 +0,023 Коефiцiєнт маневреностi 0,16 0,05

 -0,114 Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами 0,24 0,06

 -0,185.6.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової автономiї) залишився незмiнним i 

знаходиться поза  межами нормативного значення як на початок, так i на кiнець звiтного 

перiоду.5.6.2. Коефiцiєнт фiнансування дещо зменшився i в межах нормативного значення не 

перебуває.5.6.3. Коефiцiєнт маневрування показує, яка частина власного капiталу 

використовується для фiнансування поточної дiяльностi. Коефiцiєнт перебував в межах норми 

як на початок звiтного перiоду, i на кiнець звiтного перiоду.5.6.4. Коефiцiєнт забезпеченостi 

власними оборотними засобами  перебував в межах нормативного значення на початок звiтного 

перiоду, а на кiнець звiтного перiоду зменшився i в межах нормативного значення не перебуває. 

У загальному коефiцiєнт свiдчить про недостатню забезпеченiсть ТОВАРИСТВА власними 

оборотними коштами.Данi, якi наведено у таблицях, свiдчать про те, що показники фiнансового 

стану ТОВАРИСТВА у звiтному перiодi погiршилися. Результати порiвняння їхнiх рiвнiв на 

кiнець року з оптимальними (нормативними) значеннями свiдчать про задовiльну фiнансову 

стiйкiсть ТОВАРИСТВА.6. ОСОБЛИВА IНФОРМАЦIЯЗапит щодо отримання iнформацiї про 

дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан 

емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 

першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", адресувався 

управлiнському персоналу ТОВАРИСТВА. Подiї, якi би могли вплинути на 

фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних 

паперiв вiдбувалися, а саме: ? Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства 

"Концерн Галнафтогаз" вiд 04 березня 2011 року (протокол №01/11), у зв`язку з оптимiзацiєю 

корпоративної структури Товариства, прийнято рiшення про проведення державної реєстрацiї 

припинення (закриття) фiлiй Товариства:? Вiнницька фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 21100, м.Вiнниця, вул. Залiзнична, 13) 

здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi 

Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, 

сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.? Закарпатська фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 88000, м. Ужгород, вул. 

Лаврiщева, 61) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики 

господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних 

планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.?

 Iвано-Франкiвська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" 

(мiсцезнаходження: 76002, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Хриплинська, б. 9) здiйснювала функцiї 
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пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi Товариства та 

принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, сприяння у 

здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.? Київська фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. 

Набережно-Хрещатицька, 15-17/18) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення 

полiтики господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання 

стратегiчних планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi 

Товариства.? Кiровоградська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" 

(мiсцезнаходження: 25031, м. Кiровоград, вп-т Унiверситетський, б. 15А) здiйснювала функцiї 

пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi Товариства та 

принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, сприяння у 

здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.? Львiвська фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 79056, м. Львiв, вул. Пластова, 1) 

здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi 

Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, 

сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.? Одеська фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 65031, м. Одеса, вул. 

Грушевського, 39-А) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики 

господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних 

планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.?

 Рiвненська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" 

(мiсцезнаходження: 35321, Рiвненський р-н, с. Нова Любомирка, вул. Нафтовикiв, 2А) 

здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики господарської дiяльностi 

Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних планiв розвитку Товариства, 

сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.? Харкiвська фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" (мiсцезнаходження: 61001, м. Харкiв, п-т 

Гагарiна, 43/2) здiйснювала функцiї пiдтримання, розвитку i удосконалення полiтики 

господарської дiяльностi Товариства та принципiв цiєї дiяльностi, виконання стратегiчних 

планiв розвитку Товариства, сприяння у здiйсненнi статутної дiяльностi Товариства.?

 Волинська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", 

Днiпропетровська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Донецька 

фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Житомирська фiлiя 

Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Запорiзька фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Кримська фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", Луганська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства 

"Концерн Галнафтогаз", Миколаївська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", Полтавська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", 

Сумська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Херсонська фiлiя 

Публiчного акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Хмельницька фiлiя Публiчного 

акцiонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", Черкаська фiлiя Публiчного акцiонерного 

товариства "Концерн Галнафтогаз", Чернiвецька фiлiя Публiчного акцiонерного товариства 

"Концерн Галнафтогаз", Чернiгiвська фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", Фiлiя "Нафтотермiнал" Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 

Галнафтогаз", щодо яких прийнято рiшення про проведення державної реєстрацiї 

припинення(закриття), не були створенi (вiдомостi про фiлiї не були внесенi до Єдиного 

державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб ? пiдприємцiв).? Загальнi збори 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 28 квiтня 2011 р. у зв'язку iз приведенням кiлькiсного складу 

Наглядової ради вiдповiдно до вимог статуту Товариства та з урахуванням вимог чинного 
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законодавства, прийняли рiшення (протокол № 01/11) про припинення повноважень членiв 

Наглядової ради Товариства:? Антонова Вiталiя Борисовича (Голова Наглядової ради, 

розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 100 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих 

акцiй 0.0000 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),? Антонової Наталiї 

Володимирiвни (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 20333433 

шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.10413 %, перебувала на посадi протягом 19 

мiсяцiв),? Антонової Юлiї Вiталiївни (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй 

Товариства, якi належать 18071411 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.09255 

%, перебувала на посадi протягом 19 мiсяцiв),? Вишневського Вадима Антоновича (член 

Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 2290475 шт., частка у загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй 0.01173 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),? Гегедиша 

Олександра Мигальовича (член Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, перебував на 

посадi протягом 19 мiсяцiв),? Даниляка Василя Валерiйовича (член Наглядової ради, 

розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 2672948 шт., частка у загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй 0.01369 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),? Дю Шарме 

Стефана Едварда (член Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, перебував на посадi 

протягом 19 мiсяцiв),? Коланджелi Маттео (член Наглядової ради, не є власником акцiй 

Товариства, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),? Кучабського Юрiя Любомировича (член 

Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 19939169 шт., частка у загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй 0.10211 %, перебував на посадi протягом 19 мiсяцiв),? Паська 

Олега Васильовича (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 

1233425 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.00632 %, перебував на посадi 

протягом 19 мiсяцiв).В усiх перелiчених вище осiб немає непогашеної судимостi за злочини, 

вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.?

 Загальнi збори ПАТ "Концерн Галнафтогаз" рiшенням вiд 28 квiтня 2011 р. (протокол № 

01/11) обрали членами Наглядової ради Товариства:? Антонова Вiталiя Борисовича (член 

Наглядової ради, розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 100 шт., частка у загальнiй 

кiлькостi голосуючих акцiй 0.0000 %, ранiше обiймав посади президента Iноземного 

пiдприємства "Унiверсальна iнвестицiйна група", Голови Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз"),? Антонову Наталiю Володимирiвну (член Наглядової ради, розмiр пакета 

акцiй Товариства, якi належать 20333433 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 

0.10413 %, ранiше обiймала посаду члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"),?

 Гегедиша Олександра Мигальовича (член Наглядової ради, не є власником акцiй 

Товариства, ранiше обiймав посади директора ВАТ "Концерн Галнафтогаз", члена Наглядової 

ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"),? Даниляка Василя Валерiйовича (член Наглядової ради, 

розмiр пакета акцiй Товариства, якi належать 2672948 шт., частка у загальнiй кiлькостi 

голосуючих акцiй 0.01369 %, ранiше обiймав посади директора ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна 

група", члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"),? Коланджелi Маттео (член 

Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, ранiше обiймав посади головного банкiра 

Європейського банку реконструкцiї та розвитку, члена Наглядової ради ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз"), ? Кучабського Юрiя Любомировича (член Наглядової ради, розмiр пакета 

акцiй Товариства, якi належать 19939169 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 

0.10211 %, ранiше обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз"), ?

 Паавела Урмаса (член Наглядової ради, не є власником акцiй Товариства, ранiше обiймав 

посади директора ?Candover Eastern European Partners Limited?, невиконавчого директора ?JLLC 

West Ost Union?), Паська Олега Васильовича (член Наглядової ради, розмiр пакета акцiй 

Товариства, якi належать 1233425 шт., частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 0.00632 %, 

ранiше обiймав посаду члена Наглядової ради ПАТ "Концерн Галнафтогаз").Згiдно статуту 
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Товариства члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки. В усiх перелiчених вище 

осiб немає непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi.Кандидатури Антонова Вiталiя Борисовича, Антонової 

Наталiї Володимирiвни, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерiйовича, 

Коланджелi Маттео, Кучабського Юрiя Любомировича, Паавела Урмаса, Паська Олега 

Васильовича набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами, 

а вiдтак згiдно з ч.4 ст. 42 Закону України ?Про акцiонернi товариства? є обраними до складу 

Наглядової ради Товариства.? Рiшенням Котирувальної комiсiї №350 вiд 16.08.2011 простi 

iменнi акцiї ПАТ "Концерн Галнафтогаз" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 

19526522868 шт. та загальною номiнальною вартiстю 195265228,68 грн. з 17 серпня 2011 року 

переведено до другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру Публiчного акцiонерного товариства 

"Українська бiржа".Кiлькiсть цiнних паперiв, рiвень лiстингу яких змiнився, становить 100% 

цiнних паперiв випуску, який зареєстрований 20.10.2009 р., Свiдоцтвом №297/1/09, виданим 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Права власникiв акцiй визначенi 

чинним законодавством, установчими та внутрiшнiми документами ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз". Рiшенням Котирувальної комiсiї №374 вiд 13.09.2011 простi iменнi акцiї ПАТ 

"Концерн Галнафтогаз" бездокументарної форми загальною кiлькiстю 19526522868 шт. та 

загальною номiнальною вартiстю 195265228,68 грн. з 14 вересня 2011 року переведено до 

Бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства "Українська бiржа" в категорiю 

позалiстинговi цiннi папери.Кiлькiсть цiнних паперiв, рiвень лiстингу яких змiнився, становить 

100% цiнних паперiв випуску, який зареєстрований 20.10.2009 р., Свiдоцтвом №297/1/09, 

виданим Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.Права власникiв акцiй 

визначенi чинним законодавством, установчими та внутрiшнiми документами ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз".7. ВИСНОВОКЗа результатами перевiрки аудиторський висновок ? 

умовно-позитивний.Звiтнiсть ТОВАРИСТВА наведена у додатку до аудиторського 

висновку.Аудиторський висновок складено у трьох примiрниках, з яких перших два передано 

ЗАМОВНИКУ, третiй ? ВИКОНАВЦЮ. Аудитор (сертифiкат  №006807)   

  А.Я. Чух м. Львiв       25 квiтня 2012 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 

ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 

інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення 

на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) 

емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними 

видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі 

постачання 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" ? провiдна українська компанiя, основною дiяльнiстю якої є 

роздрiбна реалiзацiя пального та супутнiх товарiв через мережу заправних комплексiв ?ОККО?. 

Компанiя один iз лiдерiв на ринку нафтопродуктiв. Дiяльнiсть ?Концерну Галнафтогаз? 

представлена в усiх 24 областях України та АР Крим. Iншим важливим напрямком дiяльностi 

Концерну є реалiзацiя споживчих i супутнiх товарiв в магазинах при АЗК. ?Концерн 

Галнафтогаз? також реалiзовує нафтопродукти великим та малим гуртом та надає послуги зi 

зберiгання i транспортування нафтопродуктiв для стороннiх юридичних осiб. На цей момент 
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Компанiя перебуває на стадiї активного розвитку, збiльшує кiлькiсть АЗК та магазинiв i 

ресторанiв швидкого обслуговування при АЗК.ПАТ "Концерн Галнафтогаз" упродовж останнiх 

рокiв демонструє високi темпи зростання продажiв нафтопродуктiв та супутнiх товарiв, i 2011 

рiк не став винятком. Прирiст на одну заправну станцiю у порiвняннi до 2010 року склав 6,4%.У 

розпорядженнi компанiї перебуває 10 дiючих нафтобаз, що розташованi у Закарпатськiй, 

Львiвськiй, Iвано-Франкiвськiй, Вiнницькiй, Київськiй та Рiвненськiй областях, одну нафтобазу 

компанiя здає в оренду. Виробничi потужностi нафтобазового господарства дозволяють не лише 

задовольняти потреби в зберiганнi нафтопродуктiв ПАТ "Концерн Галнафтогаз", але i 

отримувати додатковi доходи вiд стороннiх органiзацiй. В сферi логiстики працюють ПП 

"Автотранском", ПАТ "Вiнницьке АТП-10554".  Цi пiдприємства повнiстю задовольняють 

потреби мережi АЗС ПАТ "Концерн Галнафтогаз" у транспортних перевезеннях. До складу 

автопарку входять 114 сучасних бензовозiв з широким дiапазоном ємкостей вiд 6 до 32 тис. 

лiтрiв, причепи та пiвпричепи. Усi бензовози обладнанi системою супутникового 

спостереження, частина паливовозiв обладнана системою примусової викачки, що дозволяє 

закачувати нафтопродукти в наземнi резервуари. Компанiя є лiдером по якостi продуктiв, якi 

вона пропонує на ринку. ПАТ "Концерн Галнафтогаз" входить в трiйку найбiльших операторiв 

роздрiбного ринку нафтопродуктiв в Українi за часткою ринку по продажах нафтопродуктiв. А у 

розрахунку на одну АЗС Компанiя має другий результат середньоденних продаж у галузi. Бренд 

"ОККО" асоцiюється з вiдмiнним сервiсом та найкращим обслуговуванням. Концепцiя 

автозаправного комплексу "ОККО" базується на прiоритетi сервiсу. Додатковi послуги є 

невiд?ємною частиною послуг АЗС Компанiї. Окрiм заправки автомобiля до послуг клiєнта - 

магазин з широким асортиментом автомобiльних та споживчих товарiв, мийка (ручна або 

портальна), газозаправний модуль, мiнi-кафе, телефон, кавовий автомат, послуги шиномонтажу, 

порохотяг для чистки салону, безкоштовнi пiдкачування колiс i долив води та багато iншого. 

Компанiя постiйно працює над розширенням перелiку додаткових послуг.Суттєвою є залежнiсть 

вiд постачальникiв якiсних нафтопродуктiв. Попит на свiтлi нафтопродукти стiйкий, хоча 

характерна сезоннiсть - спад в зимовий перiод, посилення в весняно - осiннiй перiод. Поява 

нових гравцiв у галузi не прогнозується. В довгостроковiй перспективi виключенням можуть 

стати захiднi нафтовi компанiї. Проте розбудова захiдними нафтовими компанiями мережi АЗС 

на вiтчизняному ринку обмежується часовими, адмiнiстративними та територiальними 

факторами. Тому єдиним шляхом приходу на український ринок нових учасникiв буде 

придбання мереж АЗС дiючих операторiв ринку.На ринку нафтопродуктiв України 

продовжується тенденцiя консолiдацiї операторiв ринку. Основнi мережi галузi подiленi на двi 

умовнi групи, котрi вiдрiзняються форматом АЗС: - повноформатнi АЗС з магазином, сервiсами 

та додатковими послугами; - вузькоформатнi АЗС, на яких вiдсутнi магазин, додатковi послуги 

та сервiси.До першої групи вiдносяться такi компанiї: Концерн Галнафтогаз, Лукойл, 

Континiум,  ТНК-BP, Гефест/Паралель, Альянс (Shell). До компанiй другої групи вiдносяться 

такi оператори: Авiас, Альфа-нафта, Укрнафта (контрольованi Групою "Приват") та бiльшiсть 

дрiбних мереж.За оцiнками Компанiї, в середньому в Українi на 7291 жителя припадає одна 

автозаправна станцiя. На одну ж брендову АЗС, що має бiльш сучасний вигляд, продає не тiльки 

пальне вищої якостi, а й супутнi товари, припадає 12139 жителiв. Для корпоративних клiєнтiв 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" пропонує гнучкi схеми безготiвкових розрахункiв, що повнiстю 

вiдповiдають особливостям роботи сучасних органiзацiй та установ, мають декiлька ступенiв 

захисту, якi дозволяють уникнути рiзноманiтних зловживань та пiдробок. Такi схеми 

розрахункiв дозволяють органiзацiям, що їх використовують, застосовувати простiшi й 

надiйнiшi схеми облiку та контролю за використанням палива у власному автопарку.Система 

"ОККО-кард" займає одну з провiдних позицiй на українському ринку безготiвкових 

розрахункiв за паливо та послуги. Проект максимально пiдлаштований пiд потреби юридичних 
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осiб АЗК "ОККО" i працює на базi пластикових смарт-карток "ОККО-кард" i паливних талонiв. 

Партнерами системи "ОККО-кард" є iншi ТМ, серед яких Укртатнафта, Золотий гепард, Лукойл, 

КЛО,  Shell, котрi теж пропонують клiєнтам якiсний бензин i високий рiвень обслуговування. В 

свою чергу, iснують партнерськi угоди, згiдно з якими на АЗК "ОККО" обслуговуються 

смарт-картки, емiтованi iншими мережами АЗС: паливнi картки "Золотий Гепард", Формула, 

КЛО, Параллель, а також європейськими мережами euroShell, DKV, UTA, AS24. Таке 

двостороннє партнерство створює додатковi переваги для власникiв смарт-карток, розширюючи 

географiю використання карток безготiвкових розрахункiв i заощаджуючи час та кошти 

клiєнтiв.Поряд з смарт-картками "ОККО" ми пропонуємо клiєнтам iнший засiб розрахунку - 

паливнi талони на пальне. Це "оновлений" варiант бланкiв-дозволiв, з якими звикли працювати 

бiльшiсть установ. Для зручностi роботи клiєнтiв з компанiєю у мiстах України створенi та 

дiють "центри обслуговування клiєнтiв", головним завданням яких є укладення договорiв на 

обслуговування клiєнтiв по безготiвковiй схемi.Роздрiбна та дрiбногуртова реалiзацiя 

нафтопродуктiв, мастил та супутнiх товарiв, а також експлуатацiя АЗС та нафтобаз 

здiйснюється фiлiями ПАТ "Концерн Галнафтогаз", якi впроваджують полiтику ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" на мiсцях, а також стежать за експлуатацiєю автозаправних станцiй, нафтобаз та 

iнших потужностей компанiї.ПАТ "Концерн Галнафтогаз" здiйснює торгiвлю як великими 

партiями (вагоноцистернами) з дрiбними операторами роздрiбного ринку, так i торгiвлю 

дрiбними партiями (бензовозами) з нафтобаз.Нафтопродукти у залiзничних цистернах 

доставляються на нафтобази, що належать ПАТ "Концерн Галнафтогаз" i далi розвозяться 

власним автомобiльним транспортом на АЗС. Окрiм цього, ПАТ "Концерн Галнафтогаз" є 

власником декiлькох автотранспортних пiдприємств, на яких сформовано парк власних 

транспортних засобiв для перевезення нафтопродуктiв, пасажирських, вантажних перевезень та 

перевезень небезпечних вантажiв. Це дозволяє обслуговувати власнi потреби пiдприємства i 

виконувати замовлення стороннiх органiзацiй, що є суттєвою конкурентною перевагою.За 

пiдсумками 2011 року у складi постачальникiв вiдбулись незначнi змiни. На протязi цього 

перiоду на АЗК, що належать ПАТ "Концерн Галнафтогаз", продавалося пальне виключно 

iноземного виробництва, адже якiсть iмпортного продукту в порiвняннi iз нафтопродуктами, що 

пропонувались на ринок українськими НПЗ, є набагато вища. Тому за пiдсумком 2011 року, 

левову частку поставок забезпечує iмпорт палива з Мозирського нафтопереробного заводу 

(Бiлорусь),  Орлен Летува (Литва), Орлену (Польща).Зовнiшнiм впливом на динамiку цiн є 

залежить вiд свiтових цiн на нафту, внутрiшнiм ? курси валют на внутрiшньому ринку, а також 

податкова складова, зокрема акциз на нафтопродукти. 

 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" впродовж останнiх п'яти рокiв постiйно здiйснює iнвестицiї в 

розвиток мережi АЗС "ОККО" в Українi. Компанiя проводить будiвництво та придбання нових 

АЗС, реконструкцiю iснуючих з приведенням їх до стандарту ОККО. Яскравим пiдтвердженням 

обсягу здiйснюваних iнвестицiй є прирiст кiлькостi АЗС, що перебувають у власностi компанiї. 

Так на кiнець 2003 року мережа АЗС "ОККО" нараховувала 76 автозаправних комплексiв, 

наприкiнцi 2008 року - 260 одиниць, наприкiнцi 2009 року близько 300 одиниць, а наприкiнцi 

2011 - 327 АЗС. Серед найбiльших здiйснених iнвестицiй компанiєю за останнi п'ять рокiв 

можна видiлити придбання корпоративних прав компанiй, якi є власниками АЗС. Так, у 2007 

роцi компанiя придбала корпоративнi права ТзОВ "Хмельницькийнафтоiнвест", ТзОВ 

"Житомирнафтоiнвест", ТзОВ "Кiровограднафтоiнвест", ТзОВ "Нафтаойл" та ПП 
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"Луцькнафтоiнвест". Така активнiсть у сферi придбання  корпоративних прав дозволила 

суттєво розширити мережу власних АЗС на територiї Кiровоградської, Житомирської, 

Хмельницької, Волинської та Київської областей. У 2010 роцi компанiя придбала корпоративнi 

права ТзОВ "Ремонтно-будiвельне управлiння", ТзОВ "Рибченко", ТзОВ "Креатон", ПП 

"Крим-Лiспромбуд", ТзОВ "Пломiнь ЛТД", ТзОВ "Виробничо-торговельне пiдприємство 

"ВТП", ТзОВ "Мостком", ТзОВ "Ранок", ТзОВ "Нафтоiнвест", ТзОВ "Чернiвцiнафтоiнвест", якi 

є орендарями i власниками земельних дiлянок у Тернопiльськiй, Донецькiй, Луганськiй, 

Днiпропетровськiй, Харкiвськiй, Рiвненськiй, Миколаївськiй, Одеськiй, Київськiй, 

Хмельницькiй, Черкаськiй, Чернiвецькiй, Херсонськiй та Львiвськiй областях. Внаслiдок цих 

операцiй компанiя також розширила свою дiяльнiсть на територiї АР Крим. У груднi 2011 року 

компанiя придбала корпоративнi права ПП "Арабела-Плюс", ПП "Галицька торгова мережа", 

ПП "Львiвнафтопродукт", ТОВ "Укртехпром", що дозволило компанiї додатково зосередити 

свої робочi потужностi у Київськiй та Львiвськiй областях. Також у 2011 р. Компанiя придбала 

ряд АЗС у Сумськiй, Херсонiськiй, Харкiвськiй, Київськiй, Полтавськiй, Тернопiльськiй та 

Черкаськiй областях.Чiтко визначена стратегiя розвитку власної мережi АЗС та ефективне 

управлiння iснуючою мережею мiнiмiзували потребу у вiдчуженнi активiв, оскiльки левова 

частка з них є прибутковими для компанiї, а це в свою чергу нiвелює потребу в реалiзацiї їх 

стороннiм покупцям. Однак у 2011 року компанiя здiйснила вiдчуження корпоративних прав 

ТОВ "Компанiя "Мостком" та ТОВ "Креатон", а також продала АЗС з метою створення 

спiльного пiдприємства для розширення географiї своєї дiяльностi на сходi країни.Тенденцiї, що 

проявляються в укрупненнi iснуючих мереж провiдних гравцiв роздрiбного ринку 

нафтопродуктiв на територiї України та рiзкому зменшеннi кiлькостi дрiбних мереж, не 

дозволяють спрогнозувати здiйснення значних iнвестицiй, пов'язаних з придбанням мереж АЗС. 

У 2012 роцi Компанiя надалi планує розвивати власну мережу АЗС шляхом будiвництва нових 

АЗС та поодинокого придбання дiючих АЗС у дрiбних гравцiв ринку.Джерелами фiнансування 

даних капвкладень Компанiї є власнi та кредитнi кошти. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 

обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 

підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 

числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 

Специфiка ринку роздрiбної реалiзацiї свiтлих нафтопродуктiв  вимагає вiд ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" значних iнвестицiй в основнi засоби компанiї.При будiвництвi АЗС, їх 

реконструкцiї Компанiя намагається застосовувати передовi рiшення в данiй галузi з метою 

мiнiмiзацiї ризикiв пов'язаних з експлуатацiєю таких об'єктiв. Основнi засоби компанiї 

перебувають у постiйному полi зору працiвникiв технiчної служби, котрi забезпечують 

безперебiйнiсть роботи автозаправних комплексiв та вiдслiдковують безпеку експлуатацiї цих 

майнових комплексiв. Компанiя при будiвництвi та експлуатацiї автозаправних комплексiв чiтко 

дотримується встановлених нормативно-правових документiв, що регулюють дотримання усiх 

норм екологiчної безпеки. Всi автозаправнi комплекси торгової марки "ОККО" будуються з 

дотриманням визначених меж санiтарно-захисної зони (СЗЗ).На АЗК торгової марки ОККО 

дотримуються усiх норм екологiчної безпеки. Через АЗК реалiзується виключно неетильованi 

бензини. Запорукою екологiчної безпеки є вiдповiдне устаткування:- паливороздавальнi 

колонки з вiдсмоктуванням парiв нафтопродуктiв при заправцi, якi практично не допускають їх 
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викидiв в атмосферу, а вiдповiдно i потрапляння в органiзм людини (вiдсмоктується 97% 

випаровувань);- двостiннi резервуари для зберiгання нафтопродуктiв, що повнiстю виключає 

можливiсть просочення нафтопродуктiв в землю;- системи вiдсмоктування парiв з резервуарiв, 

при їх заповнення нафтопродуктами;- дотримання усiх протипожежних вимог.На АЗК торгової 

марки ОККО розробленi заходи по регулюванню викидiв в атмосферу в перiод несприятливих 

метеорологiчних умов, а саме:- посилення контролю за точним дотриманням технологiчного 

регламенту;- посилення контролю за роботою контрольно-вимiрювальних приладiв;- посилення 

контролю за роботою дихальної арматури резервуарiв;- заборона продування й очищення 

устаткування, газоходiв i ємностей, в яких зберiгались забруднюючi речовини;- припинення 

експлуатацiї обладнання, термiн експлуатацiї яких закiнчився.Всi автозаправнi комплекси 

торгової марки ОККО будуються з дотриманням визначених границь санiтарно-захисної зони 

(СЗЗ).Основними завданнями по контролю за дотриманням гранично-допустимих викидiв є:- 

контроль за виконанням плану заходiв, направлених на досягнення величини ГДВ;- контроль за 

роботою обладнання АЗК;- контроль за дотриманням регламенту роботи пiдприємства при 

несприятливих умовах i при виникненнi аварiйних ситуацiй. Для максимального запобiгання 

забруднення грунту, водоймищ та атмосфери вiд забруднення нафтопродуктами пiдприємством 

передбаченi наступнi заходи:- влаштування водонепроникного покриття, технологiчних 

майданчикiв на площадках зливу паливовозiв;- проектування мережi i спорудження каналiзацiї 

виконуються з використанням матерiалiв i конструкцiй, що забезпечують безаварiйнiсть та 

виключають можливiсть витоку стокiв у грунт;- використання герметизованого зливу з 

автоцистерн;- встановлення "дихальної" арматури (клапанiв) на поверхнi резервуарiв для 

зберiгання нафтопродуктiв.Передбачаємо максимальне використання та зберiгання iснуючих 

зелених насаджень, а також додаткове озеленення.Заходи, що будуть проводитись, забезпечать 

екологiчну безпеку навколишнього середовища, в тому числi, не допущення забруднення 

стiчних вод i викидiв шкiдливих речовин в атмосферу.У ходi роботи з ЧБТР, МФК та ЄБРР ПАТ 

"Концерн Галнафтогаз" проходило екологiчний аудит, спiльно розробляло екологiчнi плани. 

Передбачаємо максимальне використання та зберiгання iснуючих зелених насаджень, а також 

додаткове озеленення.У всiх напрямках своєї дiяльностi Компанiя намагається придiляти 

достатню увагу питанням охорони працi, техногенної та пожежної безпеки i охорони 

навколишнього середовища. Активно запроваджується культура  вiдповiдального вiдношення 

до цих питань. Керiвництво Компанiї намагається показати в цьому свiй власний приклад. У 

Компанiї активно дiє вiддiл охорони працi, техногенної та пожежної безпеки, а також сектор 

охорони навколишнього середовища.Крiм дотримання законодавчих i нормативно-правових 

актiв з охорони працi, техногенної та пожежної безпеки i охорони навколишнього середовища, 

якi застосовуються до виробничої дiяльностi, Компанiя розпочала впровадження власної 

полiтики i власної  системи охорони працi, техногенної та пожежної безпеки i охорони 

навколишнього середовища - нової системи управлiння, яка вiдповiдає вимогам Мiжнародної 

органiзацiї по стандартизацiї (ISO) по постiйному вдосконаленню виробничої дiяльностi. Це є 

передумовою досягнення кращих свiтових стандартiв i, як результат, повного попередження 

нещасних випадкiв, нанесення шкоди людям i навколишньому середовищу.ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" на 2012 р. планує  i надалi активно розвивати мережу АЗС "ОККО" та збiльшити 

до кiнця 2012 р. чисельнiсть АЗС, що працюють пiд брендом  "ОККО". Джерелами 

фiнансування розширення мережi будуть як власнi так i залученi кошти. 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

Компанiя проводить аналiз середовища, в якому функцiонує, розглядає свої сильнi та слабкi 

сторони, шукає шляхи посилення слабких позицiй та ефективного використання сильних.Серед 
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iстотних проблем, якi впливають на компанiю є вiдсутнiсть власної нафти, власних потужностей 

переробки нафти, що зумовлює залежнiсть вiд iмпортних поставок нафтопродуктiв, рiвня цiн та 

маржi на ринку, iмпортних тарифiв та мит, якi компенсує за рахунок концентрацiї на продажах 

та сфокусованостi на клiєнтах. Окрiм цього вiдсутнiсть власної переробки надає можливiсть 

вибору постачальника з найкращою якiстю нафтопродукту. Щоб зменшити залежнiсть вiд 

постачальникiв якiсних нафтопродуктiв, компанiя їх диверсифiкує.Товариство залежить вiд 

чинного законодавства та змiн у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне, 

антимонопольне, корпоративне та iнше господарське законодавство. Наприклад, змiна ставок 

ввiзного мита на iмпорт свiтлих нафтопродуктiв на митну територiю України шляхом внесення 

змiн до Митного тарифу України може суттєво вплинути на вартiсть нафтопродуктiв та 

прибутковiсть господарської дiяльностi нашого товариства. Введення мит на iмпортнi 

нафтопродукти та недобросовiсна конкуренцiя, несуть в собi загрозу зниження нацiнок. 

Зменшення ймовiрностi настання такої подiї компанiя буде досягати за рахунок проведення 

вiдповiдної роз'яснювальної роботи та PR-акцiй по негативах, якi в собi несе рiшення по 

введенню мит як серед населення, так i у вищих ешелонах влади. Аналогiчний вплив можуть 

здiйснити i вiдповiднi змiни у податковому законодавствi (зокрема, пiдвищення ставок 

акцiизного збору на бензини). Товариство є залежним також i вiд антимонопольного 

законодавства та рiшень органiв Антимонопольного комiтету України (можливiсть порушення 

не завжди обгрунтованих справ про узгодженi дiї, зловживання монопольним становищем,  

неподання iнформацiї тощо). Змiни у корпоративному та iншому господарському законодавствi 

впливають на дiяльнiсть нашого товариства (як, зрештою, i на дiяльнiсть будь-якого 

акцiонерного товариства на територiї України).У процесi будiвництва АЗС та введення їх в 

експлуатацiю Товариство залежить вiд органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, 

якi не завжди приймаються справедливi, обгрунтованi та законнi рiшення, а вiдтак - створюють 

iстотнi перепони у дiяльностi та розвитку Товариства. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

Нараховано штрафних санкцiй  i компенсацiй за порушення законодавства за 2011 ? 457,9 тис. 

грн 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Дiяльнiсть емiтента фiнансується за рахунок власного капiталу, залучення кредитiв та 

кредиторської заборгованостi. Станом на кiнець 2011 року структура пасивiв виглядала 

наступним чином: власний капiтал - 39,6 %, кредити - 40,5%, кредиторська заборгованiсть та 

iншi зобов'язання - 19,9%. Найбiльша частка фiнансування припадає на залучення кредитiв 

(позики,  овердрафти). Основними факторами при виборi кредиторiв є термiн надання позик та 

вiдсоткова ставка. Концерн Галнафтогаз вiддає перевагу довгостроковим та дешевим кредитам. 

Станом на 31.12.2011 року переважна бiльшiсть всiх кредитiв компанiї (близько 72%) були 

довгостроковими. За цiльовим призначенням залученi кошти подiляються на iнвестицiйнi та 

обiговi. В структурi портфелю емiтента переважають iнвестицiйнi кредити. Це пов'язано зi 

стратегiєю росту та розвитку мережi автозаправних станцiй ОККО. Полiтика Концерну 

Галнафтогаз при залученнi обiгових кредитiв базується виключно на отриманнi бланкових 

(беззаставних) позик. В цьому контекстi ми досягли значних успiхiв, адже всi такi кредити 

залученi виключно пiд проведення оборотiв без надання в заставу жодного майна. Це свiдчить 

про високу довiру зi сторони банкiвських установ до емiтента, а також про його фiнансову 
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стiйкiсть. На кiнець 2011 року у ПАТ "Концерн Галнафтогаз" успiшно пролонговував обiговi 

беззаставнi кредити, та досягав згоди, у випадку необхiдностi, про збiльшення їх 

лiмiтiв.Концерн Галнафтогаз намагається дотримуватися принципу диверсифiкацiї кредитного 

портфелю. Основними кредиторами Компанiї є мiжнароднi фiнансовi органiзацiї та великi 

мiжнароднi банки, якi мають свої представництва в Українi. Станом на кiнець 2011 року частка 

кредитiв таких фiнансових установ у загальному кредитному портфелi товариства становила 

вiдповiдно: Райффайзен Банк Аваль - 10%, Чорноморський банк торгiвлi та розвитку - 3%, 

Європейський банк реконструкцiї та розвитку (ЄБРР) - 30%, Мiжнародна фiнансова корпорацiя 

- 29% (МФК). Серед iнших банкiв-партнерiв слiд вiдмiтити також IНГ Банк Україна, Калiон 

Банк Україна, УнiКредит, ОТП Банк.Переважна частина кредитiв залучена в доларах США. 

Станом на 31.12.2011 року усi кредити на поповнення обiгових коштiв були деномiнованi у 

гривнях, а довгостроковi, iнвестицiйнi кредити Компанiї були деномiнованi в доларах США. 

Щодо кредитiв на поповнення обiгових коштiв, то їх деномiнацiя в гривнi викликана такими 

причинами:а) заборона НБУ кредитування в валютiб) бiльша наявнiсть гривневих кредитних 

ресурсiв в локальних банкiвЩодо iнвестицiйних кредитiв , то їх деномiнацiя в доларах США 

викликана такими причинами:а) партнерами товариства є мiжнароднi банки - нерезиденти 

України;б) вiдсутнiсть довгострокових гривневих iнвестицiйних кредитiв на банкiвськомиу 

ринку УкраїниПАТ "Концерн Галнафтогаз" не змiнювава величину власного капiталу у 2011 

роцi.. Статутний капiтал Компанiї дорiвнював 195 265 228 гривень 68 копiйок. 

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" має велику кiлькiсть укладених договорiв iз частковим ступенем 

виконання, що стосуються постачання та реалiзацiї продукцiї, надання рiзних господарських 

послуг, а також договорiв, що стосуються фiнансування емiтента. Очiкуванi прибутки вiд таких 

договорiв важко оцiнити в даний час, тому вони будуть вiдображенi у звiтностi наступних 

перiодiв. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Компанiя займається розбудовою, розвитком та налагодженням роботи власної мережi 

автозаправних станцiй пiд торговою маркою "ОККО". Проте чим ширшою i популярнiшою стає 

мережа, тим бiльше з'являється нових завдань. Внаслiдок виконання цих завдань на якiсно 

вищий рiвень виходить робота як зi споживачами, так i з кредиторами, акцiонерами, 

iнвесторами та партнерами.Зростання товарообороту по реалiзацiї супутнiх товарiв та послуг, 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" розглядає як механiзм диверсифiкацiї джерел отримання доходiв 

та захисту вiд зменшення нацiнки та скорочення маржi на нафтопродукти, що вимагає вiд 

пiдприємства зосередження уваги на операцiйних витратах та сегментi продажу супутнiх 

товарiв та послуг.При розширеннi мережi АЗС "ОККО" на всю територiю України та 

облаштуваннi центрiв обслуговування клiєнтiв вiдкриваються новi можливостi для розвитку 

проекту ОККО-кард. Це дасть змогу залучити нових клiєнтiв та збiльшити товарообiг через новi 

АЗС iснуючими клiєнтами. Додатковi переваги проект "ОККО-кард" зможе отримати завдяки 

спiвпрацi з мережами сусiднiх країн (Росiя, Польща, Нiмеччина, Угорщина).При виборi регiонiв 

для розширення мережi ПАТ "Концерн Галнафтогаз" керується наступними факторами: 

потенцiйнi обсяги реалiзацiї, конкурентне середовище, рiвень консолiдацiї регiонального ринку, 

близькiсть до регiонiв присутностi, можливiсть органiзацiї ефективної логiстики нафтопродуктiв 
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тощо.Компанiя планує розширювати власну мережу АЗС шляхом будiвництва нових АЗС, та 

придбання iснуючих АЗС (поглинання дрiбних та середнiх мереж АЗС) з подальшою їх 

реконструкцiєю. Така схема роботи застосовуватиметься з метою одержання додаткових 

доходiв вiд пiдвищення впiзнаваностi та лояльностi до бренду ОККО.У 2011 роцi продовжився 

запланований ранiше, та товариство i надалi планує продовжити цей пiдхiд, перехiд вiд асоцiацiї 

"ОККО" як Автозаправний комплекс до асоцiацiї "ОККО" як "Обслуговуючий Комплекс", 

розвиток нових продуктiв та сервiсiв на АЗК: кафе, ресторани тощо.У 2012 роцi Товариство 

буде i надалi розвивати новий концепт маркетiв на АЗС "ОККО" пiд брендом "Тобi" - магазин 

по дорозi з роботи до дому, розвиватиме програми лояльностi "Фiшка", трансформуватиме її у 

коалiцiйну програму. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Емiтентом не затверджувалася полiтика щодо дослiджень та розробок. 

 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 

зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 

поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

1.Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 28.10.2009р. вiдмовлено в 

задоволеннi позову ПАТ "Концерн Галнафтогаз" до ДПI у Личакiвському районi м.Львова про 

скасування рiшення про застосування штрафних (фiнансових) санкцiй в сумi 849 287,65 грн.. 

Справа в провадженнi Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду, до розгляду не 

призначена.2.Ухвалою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 18.05.2009р. 

зупинено провадження у справi за позовом ДПI у Личакiвському районi м.Львова до ВАТ 

"Концерн Галнафтогаз" про стягнення 978 470,55 грн. штрафних (фiнансових) санкцiй. Причина 

зупинення - оскарження ВАТ "Концерн Галнафтогаз" рiшень про застосування 

санкцiй.3.Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 22.06.2010р. 

вiдмовлено в задоволеннi позову ПАТ "Концерн Галнафтогаз" до ДПI у Личакiвському районi 

про скасування рiшення про застосування штрафних (фiнансових) санкцiй в сумi 200 010,00 грн. 

Постанова оскаржена до апеляцiйного суду. Справа до розгляду не призначена.4.Постановою 

Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 06.04.2009р. задоволено позов ВАТ 

"Концерн Галнафтогаз" до ДПI у Личакiвському районi м.Львова про скасування рiшення про 

застосування штрафних (фiнансових) санкцiй  в сумi 104 000,00 грн. Постанова залишена без 

змiн ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 31.08.2010р. Справа в 

провадженнi Вищого адмiнiстративного суду України, до розгляду не призначена.5.Постановою 

Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 26.10.2010 року задоволено позовнi вимоги 

ПАТ "Концерн Галнафтогаз" до ДПI у Личакiвському районi м.Львова про скасування 

податкового повiдомлення-рiшення про застосування пенi в сумi 510 000,00 грн. Справа 

перебуває в провадженнi Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду, до розгляду не 

призначена.6.Справа за позовом ПАТ "Концерн Галнафтогаз" до СДПI по роботi з великими 

платниками податкiв у м.Львовi про скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 

08.04.2011 року, яким ПАТ "Концерн Галнафтогаз" збiльшено суму грошового зобов'язання з 

податку на додану вартiсть в розмiрi 15 810 330,38 грн. та за штрафними (фiнансовими) 

санкцiями в сумi 5 512 141,90 грн. Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду 

вiд 27.09.2011 р. позовнi вимоги задоволено повнiстю. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
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результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

1) Мережу ресторанiв при АЗК "ОККО" "А la minute" було вiдзначено як "Лiдера галузi 2011" у 

Нацiональному бiзнес-рейтингу. У категорiї "Дiяльнiсть ресторанiв" мережа посiла почесне 4-те 

мiсце з-помiж численних учасникiв - окремих ресторанiв та мережевих закладiв.2) У 

всеукраїнському конкурсi "Найкраще корпоративне медiа України 2011" в категорiї 

"Корпоративний журнал для спiвробiтникiв" журнал "Територiя унiверсального сервiсу" посiв 

друге мiсце. 3) У рейтингу ГVвардiя 500 "Найбагатшi компанiї України - 2011", пiдготовленому 

видавничим домом "Галицькi контракти", "Концерн Галнафтогаз" посiв 32 мiсце. У рейтингу 

враховувалися такi показники, як величина i прирiст доходiв, розмiр активiв i капiталу. 

Водночас Концерн увiйшов i до топ-50 найприбутковiших українських компанiй.4) "Концерн 

Галнафтогаз" i "Концерн Хлiбпром" увiйшли до першої десятки нацiональних компанiй з 

найбiльш досконалим рiвнем корпоративного управлiння за результатами звiту щодо якостi 

корпоративного управлiння в Українi, пiдготовленому Iнвестицiйною компанiєю Concorde 

Capital за пiдтримки Агентства США з мiжнародного розвитку (USAID). 5) ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" стало одним iз переможцiв Шостого Всеукраїнського конкурсу "На кращу 

регулярну iнформацiю акцiонерних товариств та пiдприємств-емiтентiв облiгацiй", який був 

проведений Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Цього року вiн посiв 

третє мiсце у найпрестижнiшiй номiнацiї конкурсу "За краще розкриття iнформацiї щодо рiвня 

корпоративного управлiння". 6) Згiдно з українською версiєю журналу Forbes "Концерн 

Галнафтогаз" посiв 20 позицiю рейтингу 200 найбiльших компанiй України (за розмiром 

виторгу у 2010 р.).7) Президент "Концерну Галнафтогаз" Вiталiй Антонов посiв перше мiсце у 

рейтингу найвпливовiших дiячiв бiзнесового середовища Львiвської областi. Рейтинг було 

укладено iнформацiйним агентством "Медiастар" (Львiв). 8) "Концерн Галнафтогаз" потрапив 

до десятки найбiльш вiдкритих та прозорих компанiй в Українi згiдно з Iндексом прозоростi та 

пiдзвiтностi компанiй, складеним Центром "Розвиток корпоративної соцiальної 

вiдповiдальностi". 9) "Концерн Галнафтогаз" посiв 226 мiсце в дослiдженнi "Топ-500 

найбiльших компанiй Центральної i Схiдної Європи", оприлюдненому мiжнародною 

консалтинговою компанiєю Deloitte. Усього в цьогорiчному "Топ-500" представлено 43 

українськi компанiї. З-помiж них "Концерн Галнафтогаз" перебуває на 21 мiсцi.10) У рейтингу 

"ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины", що проводить фiнансово-економiчний 

тижневик "IнвестГазета" "Концерн Галнафтогаз" посiв 30-те мiсце серед найбiльших 

українських пiдприємств за результатами чистого доходу та показниками чистого прибутку у 

2010 роцi.11) За результатами рейтингу "ТОП-100. Лiдери бiзнесу України", який складає 

"Українська iнвестицiйна газета", Вiталiй Антонов посiв перше мiсце серед найкращих 

топ-менеджерiв України, якi працюють у нафтогазовiй промисловостi. 12) Президент "Концерну 

Галнафтогаз" Вiталiй Антонов увiйшов до складу ради вiтчизняних та iноземних iнвесторiв при 

Львiвськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї. Склад ради своїм розпорядження затвердив голова 

облдержадмiнiстрацiї Михайло Цимбалюк. 13) У Лондонi у рамках 7-го Щорiчного 

українського iнвестицiйного самiту, органiзованого Adam Smith Conferences, "Концерн 

Галнафтогаз" перемiг у номiнацiї "Найкраща вiтчизняна компанiя". 14) Згiдно з  рейтинговим 

дослiдженням "ТОП-100. Найкращi топ-менеджери України" видавництва "Економiка" i 

журналу "ТОП-100" президент "Концерну Галнафтогаз" Вiталiй Антонов увiйшов до трiйки 

найкращих українських управлiнцiв за пiдсумками 2010 року. У галузевому ж рейтингу 

керiвникiв нафтогазових компанiй Вiталiй Антонов посiв перше мiсце. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 
2 937 638,0

00 

3 133 028,

000 
0,000 0,000 

2 937 638,0

00 

3 133 028,

000 

  будівлі та споруди 
1 754 957,0

00 

1 964 651,

000 
0,000 0,000 

1 754 957,0

00 

1 964 651,

000 

  машини та обладнання 135 321,000 
134 800,0

00 
0,000 0,000 135 321,000 

134 800,0

00 

  транспортні засоби 25 629,000 
17 917,00

0 
0,000 0,000 25 629,000 

17 917,00

0 

  інші 
1 021 731,0

00 

1 015 660,

000 
0,000 0,000 

1 021 731,0

00 

1 015 660,

000 

2. Невиробничого призначення: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  будівлі та споруди 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  машини та обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Усього 
2 937 638,0

00 

3 133 028,

000 
0,000 0,000 

2 937 638,0

00 

3 133 028,

000 

Опис 

Товариство користувалося основними засобами протягом усього звiтнього 

перiоду у господарськiй дiяльностi та  на власний розсуд.   

  Первiсна вартiсть основних засобiв за основними групами 

становить: земельнi дiлянки-  975 430 тис.грн.; будинки, споруди, 

передавальнi пристрої - 2 368 992 тис. грн.;  машини та обладнання - 253 526 

тис. грн.; транспортнi засоби -94 463тис. грн.; iншi - 107 070 тис. грн. 

    Сума нарахованого зносу основних засобiв за 

основними групами становить:  земельнi дiлянки - 0 тис. грн.; будинки, 

споруди, передавальнi пристрої - 404 341 тис. грн.;  машини та обладнання 

-118 725 тис. грн.; транспортнi засоби - 76 546 тис. грн.; iншi - 66 841 тис. грн.

     Ступiнь зносу основних засобiв за 

основними групами становить: земельнi дiлянки- 0 %; будинки, споруди, 

передавальнi пристрої - 17,1 %.;  машини та обладнання - 46,8 %.; транспортнi 

засоби - 81%.; iншi - 62,43 %.     Суттєвi 

змiни у вартостi основних засобiв пов`язанi з придбанням, створенням 

основних засобiв.     Обмеження на 

використання майна є лише оформлення основних засобiв у заставу як 

забезпечення одержавних фiнансових зобов`язань. 

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. 

грн.) 

2 448 286,000 2 133 230,000 

Статутний капітал (тис. грн.) 195 265,000 195 265,000 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 195 265,000 195 265,000 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв здiйснено вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо 

визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485, та Положення (стандарт) 

бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

31.03.1999р. №87. 

Висновок Спiввiдношення вартостi чистих активiв товариства до його статутного капiталу та скоригованого 
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капiталу станом на 31 грудня 2011 року вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 Цивiльного кодексу 

України. 

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1 487 247,000 X X 

у тому числі:     

Довгостроковий в дол.СШАМiжнародна 

фiнансова корпорацiя 

24.06.2011 159 796,000 0 15.09.2020 

Довгостроковий в 

дол.СШАЄвропейський банк 

реконструкцiї та розвитку 

24.06.2011 159 796,000 0 15.09.2020 

Довгостроковий в дол.СШАЛОД ВАТ 

"Райффайзен банк АВАЛЬ" 

19.04.2007 203 267,000 0 18.04.2016 

Довгостроковий в 

дол.СШАЧорноморський банк торгiвлi 

та розвитку 

16.07.2007 51 267,900 0 26.07.2015 

Довгостроковий в 

дол.СШАЄвропейський банк 

реконструкцiї та розвитку 

18.12.2007 456 560,100 0 15.10.2016 

Довгостроковий в дол.СШАМiжнародна 

фiнансова корпорацiя 

18.12.2007 456 560,100 0 15.10.2016 

Зобов’язання за цінними паперами X 135 363,500 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

X 0,000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0,000 X X 

за сертификатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0,000 X X 

за векселями (всього) X 135 363,500 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0,000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0,000 X X 

Податкові зобов’язання X 6 518,000 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 2 075 587,500 X X 

Усього зобов’язань X 3 704 716,000 X X 

Опис 
Вiдсоток за користування коштами при отриманнi довгострокових 

валютних кредитiв визначається плаваючою ставкою: Libor + маржа. 

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникненн

я події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

04.03.2011 05.03.2011 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
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представництв 

28.04.2011 04.05.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

17.08.2011 17.08.2011 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі 

14.09.2011 21.09.2011 Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій 

біржі 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2011 1 0 

2 2010 1 0 

3 2009 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Внесення змін до статуту товариства X  

Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу  X 
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товариства 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 

про припинення їх повноважень 
X  

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 

прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні) ні 

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 8 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 

акцій 
0 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 

акцій 
0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  16 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інші 

(запишіть) 

д/н 

Інші 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  
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Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
X  

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інші 

(запишіть) 

д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

  Так Ні 

1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

4 Відсутність конфлікту інтересів X  

5 Граничний вік  X 

6 Відсутні будь-які вимоги  X 

7 
Інші (запишіть) 

д/н 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 



63 

 

2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

5 Секретар правління ні ні ні 

6 Секретар загальних зборів ні ні ні 

7 Секретар наглядової ради ні ні ні 

8 Корпоративний секретар так так так 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами 
ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 

д/н 

ні ні ні 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 

балансу або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління ні ні так ні 

Обрання та відкликання членів правління ні ні ні ні 

Обрання та відкликання голови наглядової 

ради 
ні так ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 

ради 
так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 

ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів правління 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів правління 
ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та так ні ні ні 
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розміщення власних акцій 

Затвердження аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів X  

2 Положення про наглядову раду X  

3 Положення про виконавчий орган (правління) X  

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

5 Положення про ревізійну комісію X  

6 Положення про акції акціонерного товариства  X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 
Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

базі даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

так так так так так 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

так так так так ні 
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відсотків та більше 

статутного 

капіталу 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

так так так так так 

4 

Статут та 

внутрішні 

документи 

так ні так так так 

5 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

так так так так ні 

6 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі  X 

2 Менше ніж раз на рік  X 

3 Раз на рік X  

4 Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Правління або директор  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
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Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

так 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій  X 

2 Випуск депозитарних розписок  X 

3 Випуск облігацій  X 

4 Кредити банків X  

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 

д/н 
 X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором X 
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Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  X 

Не задовольняли умови договору з особою  X 

Особу змінено на вимогу:   

акціонерів  X 

суду  X 

Інше 

(запишіть) 

д/н 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 14.06.2004; яким органом управління 

прийнятий: Загальними зборами 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  так; укажіть яким чином його 

оприлюднено: Iнформацiю оприлюднено через ряд засобiв масової iнформацiї. Кодекс 

корпоративного управлiння розмiщено на сайтi товариства. 

 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 

вашому акціонерному товаристві? 

Товариство у своїй дiяльностi керується вимогами корпоративного кодексу та повнiстю їх 

дотримується. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2012 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн 

Галнафтогаз" 
за ЄДРПОУ 31729918 

Територія Львівська область, ЛЬВIВ за КОАТУУ 4610100000 

Форма власності  за КОПФГ 230 

Орган 

державного 

управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 

Оптова торгівля паливом 
за КВЕД 51.51.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса Україна Львівська обл. - р-н 79015 Львiв Пластова,1 

 

Баланс 
Станом на 31.12.2011 p. 

Форма N 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:    

    залишкова вартість 010 14 818 11 598 

    первісна вартість 011 40 523 43 125 

    накопичена амортизація 012 ( 25 705 ) ( 31 527 ) 

Незавершене будівництво 020 208 882 72 910 

Основні засоби:    

    залишкова вартість 030 2 937 638 3 133 028 

    первісна вартість 031 3 454 177 3 799 481 

    знос 032 ( 516 539 ) ( 666 453 ) 

Довгострокові біологічні активи:    

    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

    первісна вартість 036 0 0 

    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
040 435 480 799 203 

    інші фінансові інвестиції 045 1 1 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 334 334 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 

Відстрочені податкові активи 060 0 0 

Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 3 597 153 4 017 074 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 6 024 6 640 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 
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Товари 140 21 336 131 523 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

    чиста реалізаційна вартість 160 132 896 351 739 

    первісна вартість 161 153 391 374 085 

    резерв сумнівних боргів 162 ( 20 495 ) ( 22 346 ) 

Дебіторська заборгованість за рахунками:    

    за бюджетом 170 5 052 7 943 

    за виданими авансами 180 669 608 168 289 

    з нарахованих доходів 190 142 652 

    із внутрішніх розрахунків 200 391 851 941 431 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 245 058 205 136 

Поточні фінансові інвестиції 220 161 800 76 130 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

    в національній валюті 230 3 582 3 768 

    у т. ч. в касі 231 0 0 

    в іноземній валюті 240 44 869 159 919 

Інші оборотні активи 250 36 602 61 028 

Усього за розділом II 260 1 718 820 2 114 198 

III. Витрати майбутніх періодів 270 30 537 53 336 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 5 346 510 6 184 608 

 

Пасив Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 195 265 195 265 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 388 765 388 765 

Інший додатковий капітал 330 1 288 015 1 478 266 

Резервний капітал 340 25 687 38 476 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 235 498 347 514 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього а розділом I 380 2 133 230 2 448 286 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 10 245 16 251 

Інші забезпечення 410 0 0 

Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 

резерва 
416 0 0 

Цільове фінансування 420 25 34 

Усього за розділом II 430 10 270 16 285 

ІІІ. Довгострокові зобов'язання    

Довгострокові кредити банків 440 1 532 008 1 487 247 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 276 746 231 655 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 

Усього за розділом ІІІ 480 1 808 754 1 718 902 

IV. Поточні зобов'язання    
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Короткострокові кредити банків 500 415 958 648 780 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 382 160 369 760 

Векселі видані 520 135 363 135 363 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 200 234 641 098 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

    з одержаних авансів 540 71 031 42 572 

    з бюджетом 550 1 556 6 518 

    з позабюджетних платежів 560 0 0 

    зі страхування 570 2 107 968 

    з оплати праці 580 2 311 2 317 

    з учасниками 590 2 2 

    із внутрішніх розрахунків 600 147 848 74 948 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 

вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 26 360 63 488 

Усього за розділом IV 620 1 384 930 1 985 814 

V. Доходи майбутніх періодів 630 9 326 15 321 

Баланс 640 5 346 510 6 184 608 

Примітки: д/н 

 

Керівник   Купибiда Назар Iванович 

 

Головний бухгалтер  Українець Володимир Васильович 
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КОДИ 

Дата 01.01.2012 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн 

Галнафтогаз" 
за ЄДРПОУ 31729918 

Територія Львівська область, ЛЬВIВ за КОАТУУ 4610100000 

Орган 

державного 

управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 

Оптова торгівля паливом 
за КВЕД 51.51.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про фінансові результати 
за 2011 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 

рядка 

За звітний період За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4 411 224 9 414 813 

Податок на додану вартість 015 ( 669 909 ) ( 1 477 861 ) 

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 

 025 ( 0 ) ( 393 ) 

Інші вирахування з доходу 030 ( 2 671 ) ( 50 366 ) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
035 3 738 644 7 886 193 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 3 531 225 ) ( 7 130 750 ) 

Валовий прибуток: 

   прибуток 
050 207 419 755 443 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні доходи 060 1 211 073 752 579 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 270 189 ) ( 287 445 ) 

Витрати на збут 080 ( 107 164 ) ( 291 503 ) 

Інші операційні витрати 090 ( 637 423 ) ( 444 347 ) 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 

сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

   прибуток 
100 403 716 484 727 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 

Доход від участі в капіталі 110 134 307 50 890 

Інші фінансові доходи 120 39 376 

Інші доходи 130 237 052 324 562 

Фінансові витрати 140 ( 165 304 ) ( 139 638 ) 

Втрати від участі в капіталі 150 ( 15 279 ) ( 60 332 ) 

Інші витрати 160 ( 304 277 ) ( 310 930 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

   прибуток 
170 290 254 349 655 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 

    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
176 0 0 
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припинення діяльності 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  

припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 52 040 ) ( 93 879 ) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

   прибуток 
190 238 214 255 776 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 

Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 

Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

   прибуток 
220 238 214 255 776 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 50 861 47 600 

Витрати на оплату праці 240 107 352 132 808 

Відрахування на соціальні заходи 250 17 794 34 901 

Амортизація 260 129 389 119 802 

Інші операційни витрати 270 709 380 688 184 

Разом 280 1 014 776 1 023 295 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,0122 0,0131 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,0122 0,0131 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки: д/н 

 

Керівник           Купибiда Назар Iванович 

 

Головний бухгалтер          Українець Володимир Васильович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн 

Галнафтогаз" 
за ЄДРПОУ 31729918 

Територія Львівська область, ЛЬВIВ за КОАТУУ 4610100000 

Орган 

державного 

управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 

Оптова торгівля паливом 
за КВЕД 51.51.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про рух грошових коштів 
за 2011 рік 

Форма N 3  Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний період За попередній період 

Надходження Видаток Надходження Видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
010 4 870 079 10 101 844 0 0 

Коригування на: 

    амортизацію необоротних активів 
020 221 X 0 X 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
030 542 109 1 154 542 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
040 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності 
050 0 0 0 0 

Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X 

Прибуток (збиток) від операційної 

діяльності до зміни в чистих 

оборотних активах 

070 70 2 779 0 0 

Зменшення (збільшення): 

    оборотних активів 
080 1 133 206 721 824 0 0 

    витрат майбутніх періодів 090 2 553 242 3 918 479 0 0 

Збільшення (зменшення): 

    поточних зобов’язань 
100 361 493 798 623 0 0 

    доходів майбутніх періодів 110 2 576 3 222 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
120 4 550 12 969 0 0 

Сплачені: 

    відсотки 
130 X 38 491 X 0 

    податки на прибуток 140 X 0 X 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
150 253 538 566 326 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
170 253 538 566 326 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Реалізація: 

    фінансових інвестицій 
180 142 654 X 0 X 

    необоротних активів 190 191 576 X 0 X 

    майнових комплексів 200 0 0 0 0 
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Отримані: 

    відсотки 
210 39 X 0 X 

    дивіденди 220 8 180 X 0 X 

Інші надходження 230 232 264 X 0 X 

Придбання: 

    фінансових інвестицій 
240 X 139 122 X 0 

    необоротних активів 250 X 374 746 X 0 

    майнових комплексів 260 X 0 X 0 

Інші платежі 270 X 380 641 X 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
280 164 030 547 138 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
300 164 030 547 138 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X 

Отримані позики 320 8 480 606 X 0 X 

Інші надходження 330 0 X 0 X 

Погашення позик 340 X 9 147 777 X 0 

Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0 

Інші платежі 360 X 138 270 X 0 

Чистий рух коштів до надзвичайних 

подій 
370 26 454 127 398 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
390 26 454 127 398 0 0 

Чистий рух коштів за звітній період 400 115 962 108 210 0 0 

Залишок коштів на початок року 410 48 451 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
420 726 275 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 163 687 X 0 X 

Примітки: д/н 

 

Керівник          Купибiда Назар Iванович 

 

Головний бухгалтер         Українець Володимир Васильович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" за ЄДРПОУ 31729918 

Територія Львівська область, ЛЬВIВ за КОАТУУ 4610100000 

Орган 

державного 

управління 

Не визначено за СПОДУ 0 

Вид економічної 

діяльності 

Оптова торгівля паливом 
за КВЕД 51.51.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про власний капітал 
за 2011 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 

рядка 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатковий 

вкладений 

капітал 

Інший 

додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на початок року 010 195 265 0 388 765 1 288 015 25 687 235 498 0 0 2 133 230 

Коригування:           

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року 

050 195 265 0 388 765 1 288 015 25 687 235 498 0 0 2 133 230 

Переоцінка активів:           

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 

будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних 

активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 

активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий прибуток (збиток) 130 0 0 0 0 0 238 214 0 0 238 214 
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за звітний період 

Розподіл прибутку:           

Виплати власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 12 789 12 789 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:           

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 

акцій (часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           

Списання невідшкодованих 

збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 

активи 
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 190 251 0 113 409 0 0 76 842 

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 190 251 12 789 112 016 0 0 315 056 

Залишок на кінець року 300 195 265 0 388 765 1 478 266 38 476 347 514 0 0 2 448 286 

Примітки: д/н 

 

Керівник                     Купибiда Назар Iванович 

 

Головний бухгалтер                    Українець Володимир Васильович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2011 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" за ЄДРПОУ 31729918 

Територія Львівська область, ЛЬВIВ за КОАТУУ 4610100000 

Орган державного 

управління 
Не визначено за СПОДУ 0 

Галузь Не визначено за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Оптова торгівля паливом 
за КВЕД 51.51.0 

Середньооблікова 

чисельність 

працюючих 

0 Контрольна сума  

Одиниця виміру тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2011 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Групи нематеріальних активів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, уцінка 

-) 

Вибуло за рік 
Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті за рік 

Інші зміни за рік 
Залишок на кінець 

року 

первісна 

(пероціне

на) 

вартість 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

первісної 

(пере-оці

неної 

вартості) 

накопи-ч

еної 

аморти-з

ації 

первісна 

(пере-оці

нена 

вартість) 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

первісної 

(пере-оці

неної 

вартості) 

накопи-ч

еної 

аморти-з

ації 

первісна 

(пере-оці

нена 

вартість) 

накопи-ч

ена 

аморти-з

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Права користування природними 

ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 26 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 26 15 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 

властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 

права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 060 25 295 2 001 32 0 0 0 0 1 938 0 38 28 25 365 21 967 

Інші нематеріальні активи 070 15 202 5 694 2 579 0 0 9 8 3 887 0 -38 -28 17 734 9 545 

Разом 080 40 523 25 705 2 611 0 0 9 8 5 830 0 0 0 43 125 31 528 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 

права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 

Групи основних засобів 
Код  

рядка 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за 

рік 

Переоцінка 

(дооцінка +, 

уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від 

зменшен

ня 

кориснос

ті 

Інші зміни за рік 
Залишок на 

кінець року 

у тому числі 

одержані за 

фінансовою 

орендою 

передані в 

оперативну 

оренду 

первісн

а 

(пероці

нена) 

вартіст

ь 

знос 

первісно

ї 

(пере-оц

іненої) 

вартості 

зносу 

первісна 

(пере-оц

інена) 

вартість 

знос 

первісн

ої 

(пере-о

ціненої) 

вартост

і 

зносу 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартіст

ь 

знос 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартість 

знос 

первісн

а 

(пере-о

цінена) 

вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100 978 472 0 36 425 -29 823 0 9 644 0 0 0 0 0 975 430 0 0 0 0 0 

Інвестиційна 

нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 
120 

2 057 5

38 
302 581 316 558 46 426 40 664 52 105 6 449 67 290 0 475 255 

2 368 9

92 
404 341 0 0 

2 100 9

39 

323 58

7 

Машини та обладнання 130 229 838 94 516 28 854 6 0 6 060 2 929 26 796 0 888 342 253 526 118 725 0 0 193 517 89 187 

Транспортні засоби 140 90 101 64 473 6 975 0 0 2 613 2 590 14 663 0 0 0 94 463 76 546 0 0 24 010 21 860 

Інструменти, прилади, 

інвентар (меблі) 
150 24 039 14 181 6 482 0 0 576 371 3 680 0 9 9 29 954 17 499 0 0 24 366 13 913 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 63 083 29 684 5 714 0 0 2 367 1 531 9 953 0 -1 168 -616 65 264 37 490 0 0 48 615 29 178 

Бібліотечні фонди 190 41 41 0 0 0 6 6 0 0 0 0 35 35 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
200 11 063 11 063 1 185 0 0 410 410 1 176 0 -21 -12 11 817 11 817 0 0 8 066 8 066 

Тимчасові (нетитульні) 

споруди 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні 

матеріальні активи 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 
3 454 1

77 
516 539 402 293 16 606 40 664 73 781 14 286 123 558 0 183 -22 

3 799 4

81 
666 453 0 0 

2 399 5

13 

486 09

1 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 

  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) 

(263) 
0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 

  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 

З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 23 455 25 224 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 242 909 47 502 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних засобів 
300 1 074 33 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 2 383 551 

Придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів 
320 0 0 

Інші 330 4 948 0 

Разом 340 274 769 72 910 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 

капіталі в: 

асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 363 723 799 203 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 

380 0 1 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 -85 670 0 76 130 

Разом (розд. А + розд. Б) 420 278 053 799 204 76 130 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю  

(421) 
0 

      за справедливою вартістю (422) 0 

      за амортизованою вартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 

      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 

      за амортизованою собівартістю (426) 0 

 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати 

Операційна оренда активів 
440 652 593 0 

Операційна курсова різниця 450 5 303 6 885 

Реалізація інших оборотних активів 460 1 042 1 058 

Штрафи, пені, неустойки 470 5 458 

Утримання об'єктів житлово-комунального 

соціально-культурного призначення 
480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 552 130 629 022 

у тому числі:  

відрахування до резерву сумнівних боргів 
491 X 0 
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непродуктивні витрати і втрати 492 X 2 154 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 

інвестиціями в: 

асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 134 307 15 279 

спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати 

Дивіденди 
530 0 X 

Проценти 540 X 165 304 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 39 0 

Г. Інші доходи та витрати 

Реалізація фінансових інвестицій 
570 196 922 213 287 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 7 031 8 296 

Безоплатно одержані активи 610 0 X 

Списання необоротних активів 620 X 1 239 

Інші доходи і витрати 630 33 099 81 455 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 

основної діяльності 

(633) 
0 

 

VI. Грошові кошти 
Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 40 711 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 

книжки) 
660 122 864 

Грошові кошти в дорозі 670 112 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 163 687 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 

обмежено 

(691) 
0 

 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і резервів 
Код 

рядка 

Залишок 

на 

початок 

року 

Збільшення за 

звітний рік 

Викорис-

тано  у 

звітному 

році 

Сторновано 

використан

у суму у 

звітному 

році 

Сума 

очікуваного 

відшкодуванн

я витрат 

іншою 

стороною, що 

врахована при 

оцінці 

забезпечення 

Залишок 

на кінець 

року 
нарахован

о 

(створено) 

додаткові 

відраху-в

ання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Забезпечення на виплату 

відпусток працівникам 
710 10 245 12 442 0 6 436 0 0 16 251 

Забезпечення наступних 720 0 0 0 0 0 0 0 
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витрат на додаткове пенсійне 

забезпечення 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

гарантійних зобов’язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на реструктуризацію 
740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 

витрат на виконання 

зобов’язань щодо 

обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 

 770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 20 495 2 154 0 303 0 0 22 346 

Разом 780 30 740 14 596 0 6 739 0 0 38 597 

 

VIII. Запаси 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Балансова 

вартість на 

кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення 

чистої вартості 

реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 2 062 0 0 

Купівельні напівфабрикати та 

комплектуючі вироби  
810 0 0 0 

Паливо 820 588 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 54 0 0 

Будівельні матеріали  840 110 0 0 

Запасні частини 850 2 368 0 0 

Матеріали сільськогосподарського 

призначення 
860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 
880 1 458 0 0 

Незавершене виробництво 890 0 0 0 

Готова продукція 900 0 0 0 

Товари 910 131 523 0 0 

Разом 920 138 163 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  

      відображених за чистою вартістю 

реалізації  

(921) 

0 

      переданих у переробку (922) 0 

      оформлених в заставу (923) 0 

      переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Всього на 

кінець року 

у т.ч. за строками не погашення  

до 12 

місяців 

від 12 до 18 

місяців 

від 18 до 36 

місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, 940 374 085 351 739 22 346 0 
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роботи, послуги 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 205 136 205 136 0 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 1 905 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 

році 
970 1 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 

винуватців за якими на кінець року не прийнято 

(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року:   

 валова замовників 1120 0 

 валова замовникам 1130 0 

 з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 

незавершеними будівельними контрактами 
1160 0 

 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 10 052 

Відстрочені податкові активи: 

 на початок звітного року 
1220 12 414 

 на кінець звітного року 1225 6 248 

Відстрочені податкові зобов’язання: 

 на початок звітного року 
1230 288 760 

 на кінець звітного року 1235 237 903 

Включено до Звіту про фінансові результати - 

усього 
1240 52 040 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1241 10 052 

     зменшення (збільшення) відстрочених  

     податкових активів 
1242 5 766 

     збільшення (зменшення) відстрочених 

     податкових зобов’язань 
1243 36 222 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -87 079 

 у тому числі: 

     поточний податок на прибуток 
1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених 

     податкових активів 
1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених 1253 -87 079 
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     податкових зобов’язань 
 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 129 388 

Використано за рік - усього 1310 0 

в тому числі на: 

 будівництво об’єктів 
1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  

 основних засобів 
1312 0 

 з них машини та обладнання 1313 0 

 придбання (створення) нематеріальних  

 активів 
1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  

 інвестиції позик 
1315 0 

 1316 0 

 1317 0 
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XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних активів 
Код 

рядка 

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 

початок року 

надійшл

о за рік 

вибуло за рік нарахов

ано 

амортиз

ації за 

рік 

втрати 

від 

зменше

ння 

корисно

сті 

вигоди 

від 

відновл

ення 

корисно

сті 

залишок на 

кінець року залишок 

на 

початок 

року 

надійшл

о за рік 

зміни 

вартості 

за рік 

вибуло 

за рік 

залишок 

на 

кінець 

року 
первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

первісна 

вартість 

накопич

ена 

амортиз

ація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Довгострокові біологічні активи - 

усього 

в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   інші довгострокові біологічні 

активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 

в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 

відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 

біологічних перетворень (крім тварин 

на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 

фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 

вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 

унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 

0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 

передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника 
Код  

рядка 

Вартість 

первісного 

визнання 

Витрати, 

пов'язані з 

біологічними 

перетворення

ми 

Результат від первісного 

визнання 

Уцінка 
Виручка від 

реалізації 

Собівартість 

реалізації 

Фінансовий результат 

(прибуток +, збиток -) від 

дохід витрати реалізації 

первісного 

визнання та 

реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні активи 

рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з них: 

    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні активи 

тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Сільськогосподарська продукція та додаткові 

біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 

Керівник                         Купибiда Назар Iванович 

 

Головний бухгалтер                        Українець Володимир Васильович 


