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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. 

Голова Правлiння       Купибiда Назар Iванович 

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

М.П. 
20.02.2012 

(дата) 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 4 квартал 2011 року  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" 
1.2 Організаційно-правова форма емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

31729918 

1.4 Місцезнаходження емітента 

79056, м.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 квартальної інформації 

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.02.2012 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) - в мережі Інтернет - 

 (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Інформація про емітента X 

2. Основні відомості про посадових осіб емітента X 

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

4. Відомості про цінні папери емітента 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
г) інформація про похідні цінні папери емітента  
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

а) інформація про зобов'язання емітента X 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
в) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  
7. Інформація про конвертацію цінних паперів  
8. Інформація про заміну управителя  
9. Інформація про керуючого іпотекою  
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
12. Інформація про іпотечне покриття: 

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям  

в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим 
іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного 
періоду  

г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного 
покриття  

13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та 
вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"  

15. Квартальна фінансова звітність емітента X 

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомості)  
18. Примітки: 
У звiтному перiодi Товариство не користувалося послугами рейтингових агентств, не приймало рiшень про нарахування та 
виплату дивiдендiв. Товариство не випускало дисконтних та цiльових облiгацiй, а також iнших цiнних паперiв. 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 
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. У звiтний перiод Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. 
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Станом на дату розкриття даної регулярної iнформацiї Емiтент не склав фiнансову звiтнiсть за IV квартал 2011 року 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi(МСФЗ).  

3. Інформація про емітента 

Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" 

Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію 207625 

Дата державної реєстрації 30.10.2001 

Територія (область) Львівська 

Місцезнаходження 79056, м.Львiв, Пластова,1 

Статутний капітал (грн.) 195265228.68 

Відсоток акцій у статуньому капіталі, що 
належать державі 0.000 

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано 
до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства 
та/або холдингової компанії 

0.000 

Чисельність працівників (чол.) 865 

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

50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним, 51.51.0 Оптова торгiвля 
паливом, 52.11.0 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих 
магазинах з перевагою продовольчого асортименту 

Органи управління емітента 
Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють: 
Загальнi збори Товариства; Наглядова рада Товариства; 
Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя Товариства. 

Засновники емітента 

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. 
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Інформація про посадових осіб емітента 

Посада Голова Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Антонов Вiталiй Борисович 

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

КА 125794 07.03.1996 Стрийське МВ УМВС України у Львiвськiй 
областi 

Рік народження 1962 

Освіта Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, 
економiст 

Стаж керівної роботи (років) 23 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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 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). 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Даниляк Василь Валерiйович 

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

КВ 386991 24.03.2000 Стрийське МВ УМВС України у Львiвськiй 
областi 

Рік народження 1974 

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

Стаж керівної роботи (років) 14 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Даниляк В.В. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 
економiст-математик ВТП "Карат Трейдiнг"; економiст-
бухгалтер, заступник голови правлiння ЗАТ "Галнафтогаз"; 
заступник голови правлiння, головний бухгалтер Спiльного 
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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). 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Кучабський Юрiй Любомирович 

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

КВ 76709 05.07.2001 Галицьке РВ ЛМУ УМВС України у 
Львiвськiй областi 

Рік народження 1974 

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

Стаж керівної роботи (років) 15 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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). 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
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посадовi злочини. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Гегедиш Олександр Мигальович 

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

ВР 197781 27.05.2005 Мукачiвське МВ УМВС України у 
Закарпатськiй областi 

Рік народження 1965 

Освіта 
Вища, Львiвський державнимй iнститут прикладного та 
декоративного мистецтва, художник декоративно-прикладного 
мистецтва 

Стаж керівної роботи (років) 17 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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). 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Пасько Олег Васильович 

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

КС 063798 12.11.2002 Залiзничний РВ ЛМУ УМВС України у 
Львiвськiй областi 

Рік народження 1973 

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

Стаж керівної роботи (років) 12 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Пасько О.В. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 
старший державний податковий iнспектор вiддiлу зборiв та 
стягнень податкiв з фiзичних осiб державної податкової iнспекцiї 
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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; 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. 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Антонова Наталiя Володимирiвна 

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

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

Рік народження 1961 

Освіта Вища, Львiвський нацiональний унiверситет, психолог. 

Стаж керівної роботи (років) 21 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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). 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Наглядової ради (незалежний) 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Коланджелi Маттео 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* або АА 2687594 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї 
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ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Рік народження 1974 

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

Стаж керівної роботи (років) 11 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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. 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Наглядової ради (незалежний) 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Паавел Урмас 

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

КА 0050947 МВС Естонiї 

Рік народження 1963 

Освіта 
Вища.Таллiннський технiчний унiверситет (Таллiнн, Естонiя), 
бакалавр машинобудування.Школа бiзнесу iменi Шулiха, 
Йоркський унiверситет, мiжнародний ступiнь MBA. 

Стаж керівної роботи (років) 15 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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). 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Голова Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Купибiда Назар Iванович 
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або повне найменування юридичної особи 

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

КС 277919 Пустомитiвський РВ УМВС України у Львiвськiй 
областi 

Рік народження 1978 

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

Стаж керівної роботи (років) 9 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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". 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Лексiкова Олена Едуардiвна 

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

КА 972621 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй 
областi 

Рік народження 1963 

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

Стаж керівної роботи (років) 15 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Лексiкова О.Е. протягом своєї 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". 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 
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Посада Член Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Антонов Олег Юрiйович 

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

КА 271924 Стрийське УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження 1956 

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

Стаж керівної роботи (років) 12 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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". 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Вишневський Андрiй Антонович 

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

КА 007214 Стрийськие МВ УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження 1979 

Освіта Освiта незакiнчена вища факультет прикладної математики та 
iнформатики ЛДУ iм. ?.Франка 

Стаж керівної роботи (років) 10 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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". 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Правлiння 
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Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Дмитрiв Василь Мар`янович 

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

КА 759436 Сокальський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження 1978 

Освіта 

Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iм.I.Франка, 
аспiрантура кафедри диференцiальних рiвнянь Львiвського 
нацiонального унiверситету iм.I.Франка, Технiчний унiверситет 
Ейндховена, Нiдерланди. Математик. 

Стаж керівної роботи (років) 3 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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, 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". 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Правлiння 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Сивий Роман Богданович 

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

КА 790516 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження 1981 

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

Стаж керівної роботи (років) 5 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Сивий Р.Б. протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 
юрисконсульт КП "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". 
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Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Українець Володимир Васильович 

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

СС 793680 Снятинський РВУ МВС України у Iвано-Франкiвськiй 
областi 

Рік народження 1974 

Освіта Вища, Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, 
економiст 

Стаж керівної роботи (років) 18 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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. 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Демкiв Ростислав Олегович 

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

КА 271492 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження 1971 

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

Стаж керівної роботи (років) 15 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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" , 
член Правлiння ПАТ "Компанiя страхування життя 
"Унiверсальна". 



13 

 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Вайданич Наталiя Тарасiвна 

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

КА 272819 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження 1976 

Освіта Вища, Український державний лiсотехнiчний унiверситет, 
економiст 

Стаж керівної роботи (років) 13 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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" 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 

 

Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 
або повне найменування юридичної особи Черняховський Олег Iгорович 

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

КА 374986 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi 

Рік народження 1976 

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

Стаж керівної роботи (років) 6 

Найменування підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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". 

Опис У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. 
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Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36184092 

Місцезнаходження 01004, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44 

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

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.12.2008 

Міжміський код та телефон 0444957474 

Факс 0444957473 

Вид діяльності Управлiння фiнансовими ринками 

Опис 

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 включенi до бiржового списку Публiчного 
акцiонерного товариства "Українська бiржа". 

 

Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" 

Організаційно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21133352 

Місцезнаходження 04114, м. Київ. вул. Автозаводська, 54/19 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності АВ483454 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.09.2007 

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

Факс (044) 391-57-77 

Вид діяльності Професiйна депозитарна дiяльнiсть зберiгача 

Опис На пiдставi договору вiд 26.02.2002 №016760. 

 

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?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 
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Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.10.2009 

Міжміський код та телефон (0342) 52-71-62 

Факс (0342) 52-71-63 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть торговця цiнними паперами 

Опис Договiр вiд 12.05.2003 №003439 

 

Найменування Приватне акцiонерне товариство ?Всеукраїнський депозитарiй 
цiнних паперiв? 

Організаційно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ 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 

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 

 

Найменування Публiчне акцiонерне товариство ??НГ Банк Україна? 

Організаційно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ 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 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.10.2009 

Міжміський код та телефон (044) 490-03-11 

Факс (044) 490-03-40 

Вид діяльності Торговець цiнними паперами, з яким укладено договiр про 
розмiщення випускiв цiнних паперiв емiтента 

Опис Договiр вiд 16.05.2005 №01Е/05 

 

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ?Ернст енд Янг 
Аудиторськi послуги? 

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33306921 
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Місцезнаходження Київська обл. д/н р-н 01101 м,Київ Хрещатик, 19А 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності 3516 

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 

 

Найменування Публiчне акцiонерне товариство ?Страхова компанiя 
Унiверсальна? 

Організаційно-правова форма АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20113829 

Місцезнаходження Київська обл. д/н р-н 01030 м.Київ вул. Богдана Хмельницького, 
48А 

Номер ліцензії або іншого документа на 
цей вид діяльності АГ№569713 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011 

Міжміський код та телефон (044) 281-61-50 

Факс (044) 281-61-50 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту 

Опис Договори укладаються у кожному конкретному випадку 
страхування об`єктiв майна 
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Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстр

ації 
випус

ку 

Номер 
свідоцт
ва про 
реєстр
ацію 

випуск
у 

Наймену
вання 

органу, 
що 

зареєстру
вав 

випуск 

Міжнародн
ий 

ідентифіка
ційний 
номер 

Тип 
цінн
ого 

папе
ру 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номіна
льна 

вартіст
ь акцій 
(грн.) 

Кількіст
ь акцій 
(штук) 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн.) 

Частка 
у 

статут
ному 

капітал
і (у 

відсотк
ах) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2
009 

297/1/0
9 

Державна 
комiсiя з 
цiнних 
паперiв та 
фондовог
о ринку 

UA1300761
004 

Акції 
Імен
ні 
прос
ті 

Бездокуме
нтарна 
Іменні 

0.01 19526152
2868 

19526152
28.68 100.000 

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. Про факт 
делiстингу розкрито iнформацiю на фондовому ринку. 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

Дата введення 
посади 

корпоративного 
секретаря 

Дата призначення особи на посаду 
корпоративного секретаря 

Прізвище, ім’я по батькові особи, 
призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

14.09.2009 14.09.2009 Костюк Андрiй Михайлович 

Опис 

Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 
Галнафтогаз" (ПРОТОКОЛ № 16/09 вiд 14.09.2009), у зв'язку з затвердженням 
позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 14.09.2009, протокол 
№02/09, нового найменування Товариства (Публiчне акцiонерне товариство "Концерн 
Галнафтогаз"), статуту Товариства у новiй редакцiї та обрання нового складу 
Наглядової ради Товариства, було переобрано на посаду корпоративного секретаря 
Товариства Костюка Андрiя Михайловича, а також затверджено "Положення про 
корпоративного секретаря Публiчного акцiонерного товариства "Концерн 
Галнафтогаз" у новiй редакцiї. Костюк А.М.займав наступнi посади: з 2003 - вiце-
президент Адвокатської компанiї Павленко Стаценко i Осiнчук; 2008-2009 - вiце-
президент Унiверсальної ?нвестицiйної Групи. Вiд 2008 - корпоративний секретар 
ВАТ "Концерн Галнафтогаз" У Костюка А.М. немає непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. 
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Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєст
рації 
випу
ску 

Номе
р 

свідоц
тва 
про 

реєст
рацію 
випус

ку 

Наймен
ування 
органу, 

що 
зареєстр

ував 
випуск 

Обліг
ації 

(відсо
ткові, 
цільов

і, 
диско
нтні) 

Номін
альна 
вартіс

ть 
(грн.) 

Кіль
кість 

у 
випу
ску 

(шту
к) 

Форма 
існуванн

я та 
форма 

випуску 

Загал
ьна 

номін
альна 
вартіс

ть 
(грн.) 

Проце
нтна 
ставк
а (у 

відсот
ках) 

Терм
ін 

випл
ати 

проц
ентів 

Сума 
виплач
еного 

процен
тного 
доходу 

за 
звітни

й 
період 
(грн.) 

Дата 
погаш
ення 

обліга
цій 

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

16.06.
2005 

117/2/
05 

Державн
а комiсiя 
з цiнних 
паперiв 
та 
фондово
го ринку 

відсот
кові 

1000.0
0 30000 

Бездокум
ентарна 
Іменні 

300000
00.00 18.000 25.12.

2009 
91308.3
6 

25.06.
2010 

Опис Випуск облiгацiй погашено емiтентом. Звiт про наслiдки погашення облiгацiй надiслано до Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

16.06.
2005 

118/2/
05 

Державн
а комiсiя 
з цiнних 
паперiв 
та 
фондово
го ринку 

відсот
кові 

1000.0
0 30000 

Бездокум
ентарна 
Іменні 

300000
00.00 18.000 26.10.

2009 
23584.4
4 

26.07.
2010 

Опис Випуск облiгацiй погашено емiтентом. Звiт про наслiдки погашення облiгацiй надiслано до Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

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 1487247.000 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Довгостроковий в дол.США 
Мiжнародна фiнансова 
корпорацiя 

24.06.2011 159796.000 0.000 15.09.2020 

Довгостроковий в дол.США 
Європейський банк 24.06.2011 159796.000 0.000 15.09.2020 
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реконструкцiї та розвитку 

Довгостроковий в дол.США 
ЛОД ВАТ "Райффайзен банк 
АВАЛЬ" 

19.04.2007 203267.000 0.000 18.04.2016 

Довгостроковий в дол.США 
Чорноморський банк торгiвлi та 
розвитку 

16.07.2007 51267.900 0.000 26.07.2015 

Довгостроковий в дол.США 
Європейський банк 
реконструкцiї та розвитку 

18.12.2007 456560.100 0.000 15.10.2016 

Довгостроковий в дол.США 
Мiжнародна фiнансова 
корпорацiя 

18.12.2007 456560.100 0.000 15.10.2016 

Зобов'язання за цінними 
паперами X 135363.500 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 сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 135363.500 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 6518.000 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 2075587.500 X X 

Усього зобов'язань X 3704716.000 X X 

Опис: Вiдсоток за користування коштами при отриманнi довгострокових 
валютних кредитiв визначається плаваючою ставкою: Libor + маржа. 
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Квартальна фінансова звітність 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 01.01.2012 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Концерн 
Галнафтогаз" за ЄДРПОУ 31729918 

Територія  за КОАТУУ 4610100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 230 

Орган державного 
управління  за КОДУ 0 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 51.51.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса 79056 м.Львiв Пластова,1 

 

Баланс на 31.12.2011 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 

- залишкова вартість 010 14818 11598 

- первісна вартість 011 40523 43125 

- накопичена амортизація 012 25705 31527 

Незавершені капітальні інвестиції 020 208882 72910 

Основні засоби: 

- залишкова вартість 030 2937638 3133028 

- первісна вартість 031 3454177 3799481 

- знос 032 516539 666453 

Довгострокові біологічні активи: 

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

- первісна вартість 036 0 0 

- накопичена амортизація 037 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
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- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 435480 799203 

- 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 3597153 4017074 

II. Оборотні активи 

Запаси: 

Виробничі запаси 100 6024 6640 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 0 0 

Готова продукція 130 0 0 

Товари 140 21336 131523 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- чиста реалізаційна вартість 160 132896 351739 

- первісна вартість 161 153391 374085 

- резерв сумнівних боргів 162 20495 22346 

Дебіторська заборгованість за рахунками: 

- за бюджетом 170 5052 7943 

- за виданими авансами 180 669608 168289 

- з нарахованих доходів 190 142 652 

- із внутрішніх розрахунків 200 391851 941431 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 245058 205136 

Поточні фінансові інвестиції 220 161800 76130 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

- в національній валюті 230 3582 3768 
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- у т.ч. в касі 231 0 0 

- в іноземній валюті 240 44869 159919 

Інші оборотні активи 250 36602 61028 

Усього за розділом II 260 1718820 2114198 

III. Витрати майбутніх періодів 270 30537 53336 

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 5346510 6184608 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 195265 195265 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 388765 388765 

Інший додатковий капітал 330 1288015 1478266 

Резервний капітал 340 25687 38476 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 235498 347514 

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 

Накопичена курсова різниця 375 0 0 

Усього за розділом I 380 2133230 2448286 

Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів 

Забезпечення виплат персоналу 400 10245 16251 

Інші забезпечення 410 0 0 

Сума страхових резервів 415 0 0 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 

Цільове фінансування 420 25 34 

Усього за розділом II 430 10270 16285 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 440 1532008 1487247 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 276746 231655 

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
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Усього за розділом III 480 1808754 1718902 

ІV. Поточні зобов’язання 

Короткострокові кредити банків 500 415958 648780 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 382160 369760 

Векселі видані 520 135363 135363 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 530 200234 641098 

Поточні зобов’язання за розрахунками: 

- з одержаних авансів 540 71031 42572 

- з бюджетом 550 1556 6518 

- з позабюджетних платежів 560 0 0 

- зі страхування 570 2107 968 

- з оплати праці 580 2311 2317 

- з учасниками 590 2 2 

- із внутрішніх розрахунків 600 147848 74948 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 26360 63488 

Усього за розділом IV 620 1384930 1985814 

V. Доходи майбутніх періодів 630 9326 15321 

Баланс 640 5346510 6184608 

 

Примітки д/н 

 
Керівник _________________________Купибiда Назар Iванович 

 
Головний бухгалтер _________________________Українець Володимир Васильович 
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Звіт про фінансові результати за квартал року 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 010 4411224 9414813 

Податок на додану вартість 015 669909 1477861 

Акцизний збір 020 0 0 

 025 0 393 

Інші вирахування з доходу 030 2671 50366 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 3738644 7886193 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 040 3531225 7130750 

Загальновиробничі витрати 045 0 0 

Валовий прибуток: 

- прибуток 050 207419 755443 

- збиток 055 0 0 

Інші операційні доходи 060 1211073 752579 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 
у наслідок сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 270189 287445 

Витрати на збут 080 107164 291503 

Інші операційні витрати 090 637423 444347 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних 
у наслідок сільськогосподарської діяльності 

091 0 0 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

- прибуток 100 403716 484727 

- збиток 105 0 0 

Доход від участі в капіталі 110 134307 50890 

Інші фінансові доходи 120 39 376 

Інші доходи 130 237052 324562 

Фінансові витрати 140 165304 139638 

Втрати від участі в капіталі 150 15279 60332 
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Інші витрати 160 304277 310930 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

- прибуток 170 290254 349655 

- збиток 175 0 0 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок припинення діяльності 

176 0 0 

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 52040 93879 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

- прибуток 190 238214 255776 

- 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 238214 255776 

- збиток 225 0 0 

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 

Матеріальні затрати 230 50861 47600 

Витрати на оплату праці 240 107352 132808 

Відрахування на соціальні заходи 250 17794 34901 

Амортизація 260 129389 119802 

Інші операційни витрати 270 709380 688184 

Разом 280 1014776 1023295 
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III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 19526522868.000 19526522868.000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 19526522868.000 19526522868.000 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.01220000 0.01310000 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію 330 0.01220000 0.01310000 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 

 

Примітки д/н 

Керівник ________________________ Купибiда Назар Iванович 

Головний бухгалтер ________________________ Українець Володимир Васильович 

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку  

Станом на дату розкриття даної регулярної iнформацiї не сформована фiнансова звiтнiсть за IV квартал 2011 
року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звітності (МСФЗ). 
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