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Проспект емісії облігацій підприємства ПрАТ «ГАЗТЕК», щодо яких 

прийнято рішення про публічне розміщення 

 

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан 

1 Загальна інформація про емітента: 

1) повне 

найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК»; 

 

2) скорочене 

найменування 

(за наявності) 

ПрАТ «ГАЗТЕК» 

 

3) код за 

ЄДРПОУ 

 31815603 

4) місцезнаходж

ення 

 Місцезнаходження:04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 

11, ПрАТ «ГАЗТЕК» 

5) засоби зв'язку 

(телефон, 

факс, 

електронна 

пошта) 

 (+ 38 044) 207 53 40, 205 58 91,  

e-mail: office@gaztek.com.ua 

6) дата 

державної 

реєстрації 

емітента; 

орган, що 

здійснив 

державну 

реєстрацію 

емітента 

 Дата державної реєстрації: 07.09.2005 

Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців Шевченківської районної місті Києві державної адміністрації 

7) предмет і мета 

діяльності 

 Предмет та мета діяльності: 

Витяг із Статуту ПрАТ «ГАЗТЕК»: 

«…3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 
 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для 

одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту 

акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання 

акціонерами дивідендів.  

3.2 Предметом діяльності Товариства є:  

3.2.1. Діяльність з газопостачання:  

3.2.1.1. Надання населенню, бюджетним організаціям, промисловим та комунальним 

підприємствам, а також іншим суб’єктам підприємницької діяльності послуг з розподілу 

природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ  та постачання 

природного газу, газу (метану) вугільних родовищ і скрапленого газу; 

3.2.1.2. Придбання та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за 

регульованим та нерегульованим тарифом. Придбання, реалізація та постачання 

споживачам скрапленого газу; 

3.2.1.3. Розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ; 

3.2.1.4. Транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ 

трубопроводами та їх розподіл.  

3.2.1.5. Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ. 

3.2.1.6. Створення, технічне обслуговування і експлуатація газових мереж, споруд, 

обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання 
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ремонтів газопроводів, газових приладів і пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних 

ситуацій.  

3.2.1.7. Виконання зварювальних і ізоляційних робіт. Контроль за якістю зварювальних 

та ізоляційних робіт; 

3.2.1.8. Будівництво газових мереж та споруд  природного і скрапленого газу. Здійснення 

пуску газу до газифікованих об’єктів. Контроль за якістю експлуатаційних робіт. 

Будівництво, реконструкція, ремонт та технічне переобладнання систем газопостачання;  

3.2.1.9. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, 

ремонтних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, виконання ремонтних і 

пусконалагоджувальних робіт в котельнях різного призначення; 

3.2.1.10. Розробка проектно-кошторисної документації і виконання робіт по будівництву, 

реконструкції і технічному переозброєнні системи газопостачання природним і 

скрапленим газом, включаючи газонаповнювальні станції і пункти, розподільчі 

газопроводи та інші споруди систем транспортування і використання газу. Експертиза 

проектів; 

3.2.1.11. Виконання проектно-вишукувальних робіт, розроблення та виготовлення 

проектно-кошторисної документації на газифікацію природним та скрапленим газом 

промислових і комунально-побутових об’єктів та багатоповерхових і індивідуальних 

будинків та будівництво сталевих та поліетиленових газопроводів низького, середнього 

та високого тисків і споруд до них; 

3.2.1.12. Проведення руйнівного та неруйнівного контролю якості матеріалів та зварних 

з’єднань газопроводів, посудин, що працюють під тиском, а також контролю якості 

ізоляції газопроводів.  

3.2.1.13. Здійснення торгових операцій по придбанню та реалізації газового обладнання, 

запасних частин та інших товарів. Виготовлення поліетиленових труб газорегуляторних 

пунктів, вузлів обліку газу, коректорів, обчислювачів та іншого обладнання.   

3.2.1.14. Розробка та здійснення поточного та перспективних планів розвитку системи 

газопостачання районів області; 

3.2.1.15. Виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) 

по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного і скрапленого 

газу як палива; 

3.2.1.16. Утримання, ремонт та експлуатація газових мереж, газозаправних пунктів і 

станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом  як паливом. 

Будівництво газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів 

природним і скрапленим газом; 

3.2.1.17. Видання технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем 

газопостачання незалежно від форм власності; 

3.2.1.18. Організація виробництва газового обладнання та приладів, запасних частин; 

3.2.1.19. Установка, ремонт, повірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування 

газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контрольно – 

вимірювальних приладів; 

3.2.1.20. Експлуатація газових,  газоконденсатних  родовищ із застосуванням нових 

технологій, розробка і видобування, дотримання встановлених вимог по раціональному 

використанню і охороні надр, оздоровленню навколишнього   середовища; 

3.2.1.21. Переробка газового конденсату і іншої сировини, виробництво і реалізації 

газопродуктів та інших видів палива; 

3.2.1.22. Проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці. 

3.2.1.23. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і 

спеціалістів, включаючи питання охорони праці. 

3.2.2. Будівництво: 
3.2.2.1. Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво 

та монтаж інженерних і транспортних мереж (для звичайних умов, для нового 

будівництва, для реконструкції та капітального ремонту); 

3.2.2.2. Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд 

(фундаментів: збірних та монолітних, під обладнання, металевих конструкцій будівель і 

споруд, громадських і житлових: малоповерхових, каркасів виробничих: 

малоповерхових, бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд – 

житлових, громадських та виробничих: малоповерхових, збірних бетонних та 

залізобетонних конструкцій будівель і споруд окремих конструкцій житлових та 

громадських, житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного 

та об’ємноблочного типів: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, із 

дрібно штучних виробів, з природного каменю, з цегли та блоків: простих форм, 

складних форм, дерев’яних несучих на об’єктах житлово-громадського призначення, 

огороджувальних та вбудованих, клеєної деревини і комплексними конструкціями із 
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композитних матеріалів, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, 

комбінованих, пневматичних та інших видів, скління залізобетонних, металевих, 

дерев’яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та вітражів великорозмірним склом і скло 

пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на 

фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель рулонних та 

мастикових, із штучних виробів, металевих, реставраційні роботи фундаментів і 

конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли, дерев’яних конструкцій і виробів, 

металевих конструкцій і виробів, архітектурно-ліпного декору); 

3.2.2.3. Монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних 

систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для 

металургії, машин для добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення 

сільгосппродуктів, машин для текстильної промисловості, машин для виробництва 

паперу та картону, решти машин спеціального призначення, двигунів, генераторів і 

трансформаторів електричного струму, електророзподільної та контрольної апаратури, 

іншого електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної та охоронної 

сигналізації, антен),  апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для 

запису та відтворення звуку та зображення, медичного, хірургічного й ортопедичного 

устаткування, контрольно – вимірювальної апаратури; 

3.2.2.4. Проведення монтажних, покрівельних робіт, улаштування водостічних воронок та 

жолобів; 

3.2.2.5. Захист конструкцій, устаткування та мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, 

антикорозійний); 

3.2.2.6. Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, 

будівель і споруд; 

3.2.2.7. Паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри 

шкідливих речовин, загазованості, радіаційного забруднення; 

3.2.2.8. Виробництво металовиробів, будівельних матеріалів;  

3.2.2.9. Здійснення пусконалагоджувальних робіт; 

3.2.2.10. Здійснення інших робіт, пов’язаних з будівництвом. 

3.2.3. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для 

реконструкції та капітального ремонту): 

3.2.3.1. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських 

будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, безкранових, 

інженерних споруд, для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори 

зв’язку та енергопостачання), підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), 

транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо, енергетичних споруд (локальних та 

електростанцій), електричних підстанцій і розподільних пристроїв; 

3.2.3.2. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції 

та капітального ремонту); 

3.2.3.3. Розроблення проектів схем газопостачання; 

3.2.3.4. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських 

будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств без кранових, 

інженерних споруд конструктивного призначення, для комунікацій, фундаментів під 

обладнання, підземних споруд, транспортних споруд гаражів, СТО, АЗС, тощо); 

3.2.3.5. Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для 

звичайних умов, для будівель і споруд ІІ і ІІІ класу, в звичайних умовах) (кам’яних та 

армокам’яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, звичайної і клеєної 

деревини та комбінованих); 

3.2.3.6. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та 

каналізації, холодопостачання, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних); 

3.2.3.7. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, 

каналізації, теплових, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, 

електроосвітлення); 

3.2.3.8. Розроблення спеціальних розділів проектів (проектування організації 

будівництва, виконання будівельних робіт); 

3.2.3.9 Технологічне проектування по об’єктах (зв’язку і комунікацій, освіти та 

оздоровчо-рекреаційного комплексу); 

3.2.3.10. Здійснення реєстрації ордерів під усі види земляних робіт; 

3.2.3.11. Виконання топографічних, геодезичних, картографічних робіт та кадастрових 

зйомок. 

3.2.4. Господарське управління будівництвом. 

3.2.5. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об’єктів 

цивільного та соціально-побутового призначення. 

3.2.6. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та 
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об’єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів 

між виконавцями робіт. 

3.2.7. Роботи з завершення будівництва та ремонту (штукатурні роботи, столярні роботи, 

роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою,  роботи із скління, малярні 

роботи, інші роботи з завершення будівництва та ремонту). 

3.2.8.Діяльність у сфері архітектури; Інженерна та технічна діяльність пов’язана з 

будівництвом.  

3.2.8.1. Надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, 

нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура. 

3.2.9. Дизайнерська діяльність: 

3.2.9.1. Дизайнерське оздоблення виставочних стендів; 

3.2.9.2. Діяльність з оформлення інтер’єрів; 

3.2.9.3. Діяльність з організації ярмарків, виставок тощо; 

3.2.9.4. Інша діяльність пов’язана з дизайном. 

3.2.10. Фінансово-економічна діяльність:  

3.2.10.1. Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну; 

3.2.10.2. Створення спільних підприємств в різних галузях економіки; 

3.2.10.3. Організація підприємств лізингового типу; 

3.2.10.4. Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу; 

3.2.10.5. Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних 

зв’язків; 

3.2.10.6. Інвестиційна та холдингова діяльність; 

3.2.11.7. Діяльність з управління іншими підприємствами; 

3.2.10.8. Придбання, продаж та інші операції з цінними паперами. Випуск цінних паперів; 

3.2.10.9. Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс; 

3.2.10.10. Фінансово-економічний консалтинг; 

3.2.10.11. Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок; 

3.2.10.12. Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього 

середовища; 

3.2.10.13. Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами 

проектів і комерційних ініціатив; 

3.2.10.14. Розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень 

українськими та зарубіжними інвесторами. 

3.2.11. Операції з нерухомістю: 

3.2.11.1. Експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових 

територій, надання комунальних послуг; 

3.2.11.2. Створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду та 

суборенду, ремонт та обслуговування об’єктів промислового, житлового, нежитлового та 

культурно-побутового призначення, соціальної сфери (об’єкти побутового 

обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання 

та агрегатів, транспортних засобів;  

3.2.11.3.  Організація операцій з нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або 

здавання під найм нерухомості; 

3.2.11.4.  Купівля та продаж нерухомості; 

3.2.11.5.  Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб; 

3.2.11.6. Здавання в найм (піднайм) власної, державної нерухомості виробничо-

технічного, невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить 

фізичним та юридичним особам; 

3.2.11.7.  Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні 

нерухомості виробнично-технічного, невиробничого призначення;  

3.2.11.8.  Діяльність агентств нерухомості; 

3.2.11.9.  Управління нерухомістю; 

3.2.11.10.  Купівля та продаж, оренда земельних ділянок; 

3.2.11.11.  Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення. 

3.2.12. Посередницькі послуги: 

3.2.12.1. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та 

оцінювання нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та іншого призначення; 

3.2.12.3. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та 

оцінювання земельних ділянок; 

3.2.12.4. Посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального 

господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров’я і науки. 

3.2.12.5. Посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції сільського 

господарства; 

3.2.12.6. Посередництво в оптовій торгівлі; 
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3.2.12.7. Посередництво в роздрібній торгівлі; 

3.2.12.8. Посередництво в торгівлі різними товарами. 

3.2.13. Торгівля і послуги (експортно-імпортні торгові операції, торгівельна 

діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, 

комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність): 

3.2.13.4. Оптова торгівля товарами медичного призначення; 

3.2.13.7. Оптова торгівля продовольчими товарами; 

3.2.13.8. Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією; 

3.2.13.9. Оптова торгівля непродовольчими товарами; 

3.2.13.22. Оптова торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового 

призначення; 

3.2.13.23. Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами; 

3.2.13.25. Інші види оптової торгівлі; 

3.2.13.26. Роздрібна торгівля товарами медичного призначення;  

3.2.13.27. Роздрібна торгівля продовольчими товарами;  

3.2.13.28. Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; 

3.2.13.29. Роздрібна торгівля непродовольчими товарами; 

3.2.13.30. Роздрібна торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами 

промислового призначення та їх ремонт; 

3.2.13.42. Інші види роздрібної торгівлі; 

3.2.13.43. торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 

3.2.13.46. усі види медичного обслуговування, у тому числі імпорт-експорт медичного 

обладнання та медичних препаратів; 

3.2.13.47. Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг 

населенню; організація підприємств громадського харчування. 

3.2.14. Організація та проведення: 

3.2.14.1. Торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж, в т.ч. 

автомобілів зарубіжних марок, ярмарок та інше); 

3.2.14.2. Культурно-розважальних, видовищних заходів (концерти, виступи акторів, 

виставки, салони, вернісажі, вистави, експозиції); 

3.2.14.3. Науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів, семінарів, 

тренінгів та ін.); 

3.2.14.4.  Атракціонів; 

3.2.14.5.  Спортивних заходів та змагань. 

3.2.15. Виробничо-господарська діяльність: 

3.2.15.1.  Виробництво будівельних матеріалів; 

3.2.15.2. Виробництво продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного 

споживання, в тому числі взуття, одягу, постільної білизни, трикотажних, панчішно-

шкарпеткових, хутряних, шкіряних і в’язаних виробів, атрибутики для туристів, 

виготовлення сувенірної продукції з будь-яких матеріалів; 

3.2.15.3. Виробництво художньої продукції, сувенірів; 

3.2.15.4. Виробництво малих архітектурних форм, пам'ятників, монументальних споруд; 

3.2.15.5. Виробництво виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 

дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 

3.2.15.6. Виробництво лікарських засобів; 

3.2.15.7. Виробництво бланків цінних паперів, документів суворої звітності; 

3.2.15.8. Виробництво транспортних засобів, запасних частин до них. 

3.2.15.9. Виробництво продовольчих товарів; 

3.2.15.13. Виробництво та реалізація тютюнових виробів; 

3.2.15.14. Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку; 

3.2.15.15. Виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільгосппродукції, 

продукції тваринництва; 

3.2.15.16. Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація 

одержаної продукції; 

3.2.15.17. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю; 

3.2.15.18. Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв’язку, іншого обладнання, 

виробів з електронними компонентами; 

3.2.15.19. Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., 

вторсировини, нафти та нафтопродуктів; 

3.2.15.20. Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення 

конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і 

за її межами; 

3.2.15.21. Виробництво та монтаж технологічного обладнання; 
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3.2.15.22. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, 

надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації; 

3.2.15.23. Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів; 

3.2.15.24. Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, 

обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів; 

3.2.15.25. Виробництво і реалізація лікарських засобів та хімічної продукції для 

промислових і непромислових цілей; 

3.2.15.26. Виробництво непродовольчих товарів; 

3.2.15.27. Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що 

відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству. 

3.2.15.34. Операції з брухтом чорних та кольорових металів; 

3.2.15.35. Пошук (розвідка) корисних копалин; 

3.2.15.36. Видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного 

каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; 

3.2.15.37. Розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікація, 

випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і 

засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного 

захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту 

інформації; 

3.2.15.38. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і 

чорних металів; 

3.2.15.39. Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, 

напівдорогоцінного каміння; 

3.2.15.40. Розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, 

ввезення, вивезення голографічних захисних елементів; 

3.2.15.41. Розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження 

ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі 

технічного захисту інформації; 

3.2.15.42. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного 

захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів. 

3.2.16. Інформаційно – консультаційна та консалтингова діяльність: 

3.2.16.1. Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької 

діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг; 

3.2.16.2. Розробка бізнес-планів;  

3.2.16.3. Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів; 

3.2.16.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, 

економiко-аналiтичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація 

макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів; 

3.2.16.5. Маркетингові, консалтингові, інформаційно-консультаційні та інформаційно-

посередницькі послуги, створення та розповсюдження баз даних; організація та 

проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань населення; вивчення 

потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення 

збуту та розробки нових видів продукції; статистичний аналіз результатів вивчення цих 

можливостей; 

3.2.16.6. Роботи з базами даних; 

3.2.16.7. Розробка проектів реструктуризації підприємств; 

3.2.16.8. Консультації з питань кадрової політики; 

3.2.16.10. Розробка та впровадження комп’ютерно-телекомунікаційних систем 

забезпечення управління для підприємств; 

3.2.16.11. Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових 

досліджень, проектування, виробництва та управління; 

3.2.16.12. Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у 

всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних 

процесів, розробка та адаптація програмного, інфо-технологічного забезпечення, систем 

автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;  

3.2.16.13. Розробка нових технологій, а також організація виробництва на основі цих 

технологій та продаж виготовленої продукції. 

3.2.16.14. Розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних  

3.2.16.15. Розробка та впровадження нових технологій та обладнання, придбаних у третіх 

осіб за кордоном. 

3.2.16.16. Створення та впровадження високоякісної програмної продукції з 

використанням сучасних технологій на основі досягнень науково-технічного прогресу. 

3.2.16.17. Організація сервісного обслуговування і ремонту комп’ютерної техніки, 
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поліграфічного та копіювального обладнання та оргтехніки. 

3.2.16.18. Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та 

сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної 

техніки. 

3.2.16.19. Розробка проектно-конструкторської документації на зразки нової техніки та 

удосконалення існуючої у різних галузях промисловості;  

3.2.16.20. Розробка технологічної документації для різних галузей промисловості; 

3.2.16.21. Розробка і впровадження передових технологій і методів роботи в галузі: 

енергетики, зв’язку (телерадіокомунікацій), машинобудування; маркетингу, реклами, 

комерційної, експортно-імпортної, туристичної, виробничої, та інших напрямків 

діяльності, а також в галузі редакційно-методичної і видавничої роботи, включно з 

розробкою, виробництвом і впровадженням різних документів суворої звітності у 

встановленому порядку, інформаційного обслуговування; 

3.2.16.22. Розробка конструкторської документації. 

3.2.17. Діяльність турагентів: 

3.2.17.1. Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та 

туристичних послуг інших суб’єктів туристичної діяльності, реалізація супутніх послуг; 

3.2.18. Рекламна і видавнича діяльність: 

3.2.18.1. Планування та проведення рекламних компаній; 

3.2.18.2. Створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, 

оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації; 

3.2.18.3. Рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов’язана з продажем 

ефірного часу та друкованих шпальт; 

3.2.18.4. Реклама на транспортних засобах інших об’єктах зовнішньої реклами; 

3.2.18.5. Розповсюдження рекламних проспектів та зразків; 

3.2.18.6. Здавання під найм місця для реклами; 

3.2.18.7. Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі; 

3.2.18.8. Видання рекламної, методичної, навчальної продукції та їх реалізація; 

3.2.18.9. Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та 

сувенірної продукції; 

3.2.18.10. Видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи 

словники та енциклопедії; 

3.2.18.11. Рекламна фотозйомка; 

3.2.18.12. Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно. 

3.2.19. Громадське харчування: 

3.2.19.1. Відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського 

харчування; 

3.2.19.4. Діяльність їдалень на підприємствах і в установах; 

3.2.19.5. Діяльність шкільних їдалень; 

3.2.19.6. Діяльність загальнодоступних їдалень; 

3.2.19.7. Постачання готової їжі; 

3.2.19.8. Інша діяльність, пов’язана з громадським харчуванням. 

3.2.20. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг: 

3.2.20.1. Здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та 

нерухомим майном; 

3.2.20.2. Здійснення непрямих лізингових операцій; 

3.2.20.3. Здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек); 

3.2.20.4. Здійснення міжнародних лізингових операцій; 

3.2.20.5. Здійснення інших операцій, пов’язаних з лізингом та надання, у зв’язку з цим, 

різноманітних послуг. 

3.2.21. Інформатика та комп’ютеризація: 

3.2.21.1. Взаємодія зі світовими комп’ютерними мережами, надання доступу та широкого 

спектру інформаційного сервісу;  

3.2.21.2. Створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного 

профілю та надання доступу до них;  

3.2.21.3. Розробка програмно-технічного забезпечення та пов’язане з цим 

обслуговування; 

3.2.21.4. Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт 

у галузі комп’ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій; 

3.2.21.5. Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та 

апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв’язку; 

3.2.21.7. Впровадження та експлуатація комп’ютерних мереж, розподілених баз та банків 

даних та надання доступу до них на комерційній основі;  

3.2.21.8. Розробка конструкторської документації; 
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3.2.21.9. Робота з базами даних. 

3.2.22. Охоронна діяльність.  

3.2.23. Транспортно-експедиційні послуги: 

3.2.23.1. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; 

3.2.23.2. Надання послуг з міжнародних вантажних перевезень; 

3.2.23.3. Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні 

перевезення; 

3.2.23.4. Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту; 

3.2.23.5. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом; 

3.2.23.6. Діяльність, пов’язана з виконанням залізничних пасажирських регулярних 

перевезень усіма видами сполучення, а також перевезення туристів, пошти, багажу 

поштовими та багажними вагонами у складі пасажирських поїздів; 

3.2.23.7. Діяльність, пов’язана з виконанням залізничних вантажних регулярних 

перевезень усіма видами сполучення, а також нерегулярних перевезень вантажів на 

під’їзних коліях промислових, будівельних, постачальних підприємств та організацій (як 

внутрішніх, та і приймання або передавання на магістральну мережу залізниць), 

включаючи маневрові послуги та послуги буксирування; 

3.2.23.8. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським 

транспортом; 

3.2.23.9. Діяльність морського пасажирського транспорту; 

3.2.23.10. Діяльність морського вантажного транспорту; 

3.2.23.11. Діяльність рейсового пасажирського водного транспорту; 

3.2.23.12. Діяльність вантажного внутрішнього флоту; 

3.2.23.13. Регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів та вантажів залізницями, 

автомобільними дорогами, водними та повітряними шляхами, а також транспортування 

газу і нафтопродуктів трубопроводами; 

3.2.23.14. Допоміжна діяльність, пов’язана із забезпеченням перевізного процесу; 

3.2.23.15. Діяльність пошти та засобів зв’язку; 

3.2.23.16. Транспортне оброблення вантажів; 

3.2.23.17. Діяльність транспортних агентств; 

3.2.23.18. Технічне обслуговування; 

3.2.23.19. Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та 

реєстрація їх в органах ДАІ. 

3.2.23.20. Дiяльнiсть по органiзацiї та здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень 

пасажирів i вантажів автомобільним транспортом; 

3.2.23.21. Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх 

поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок; 

3.2.23.22. Організація заправних станцій для автомобільного транспорту; 

3.2.24. Діяльність пов’язана з автотранспортними засобами: 

3.2.24.1. Оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, 

автомобільними деталями та належностями, іншими авто товарами, в т.ч. тими, які 

підлягають реєстрації в органах ДАІ; 

3.2.24.2. Посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автомобілями та 

іншими транспортними засобами;  

3.2.24.3. Переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей 

до них; 

3.2.24.4. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: 

механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт 

кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення; 

3.2.24.5. Ремонт, установлення або заміна автопокришок та камер, регенерація та 

відновлення гумових покришок та шин, буксирування, надання тех.. допомоги в дорозі; 

3.2.24.6. Створення та утримання станцій технічного обслуговування 

автомототранспорту, послуги автосервісу, створення та утримання АЗС, автомийок; 

3.2.24.7. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до 

них, в тому числі номерних. 

3.2.25. Юридичні послуги: 
3.2.25.1. надання юридичних послуг, в тому числі  надання патентних послуг, надання 

послуг в сфері інтелектуальної власності;  

3.2.25.2. надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України; складання 

заяв (позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру;  

3.2.25.3. здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх 

інстанцій та судах інших країн, інших державних органах та установах перед 

громадянами та юридичними особами;  

3.2.25.4. надання юридичної допомоги;  
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3.2.25.5. здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної 

діяльності; 

3.2.25.6.  надання інших послуг юридичного характеру. 

3.2.26. Інші послуги, що надаються юридичним та фізичним особам: 

3.2.26.1. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включно з 

повним сервісним обслуговуванням) зарубіжних представників ділових та громадських 

кіл;  

3.2.26.2. виконання представницьких функцій і доручень підприємств, організацій та 

приватних осіб, надання агентських послуг; комісійна і аукціонна торгівля антикваріатом 

та ювелірними виробами; 

3.2.26.3. надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;  

3.2.26.4. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, 

підготовки кадрів, стажування; 

3.2.26.5. міжнародні та міжміські поштові перевезення, обробка поштової кореспонденції, 

видача i прийом грошових переказів, використання радіочастот; 

3.2.26.6. сервіс фінансів та капіталовкладень;  

3.2.26.7. надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта 

тощо);  

3.2.26.9. автотранспортні послуги, послуги по реалізації авіа- і залізничних квитків; 

3.2.26.10. надання послуг населенню і підприємствам на підставі договорів прокату;  

3.2.26.12. представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють 

з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах; 

3.2.26.13. здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, 

офісного устаткування та комп’ютерної техніки, прокат речей особистого користування 

та побутових товарів; 

3.2.26.14. створення навчальних закладів для підготовки, переквалiфiкацiї, підвищення 

кваліфікації, атестації робітників та спецiалiстiв у сферах дiяльностi,  передбачених цим 

Статутом; 

3.2.26.15. організація готелів; 

3.2.26.16. надання готельних послуг; 

3.2.26.17. надання послуг конференц-сервісу; 

3.2.26.18. надання послуг бюро перекладів; 

3.2.26.19. надання послуг, пов’язаних з профорієнтацією населення, посередництво у 

працевлаштуванні на роботу, в тому числі і за кордоном;  

3.2.26.20. надання послуг у запису, прокату, реалізації відео- та аудіопродукції; 

3.2.26.21. утримання гральних та розважальних різнопрофільних закладів, у тому числі 

клубів, казино тощо; 

3.2.26.22. діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту; 

3.2.26.23. виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб’юторських 

послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; 

реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару; 

3.2.26.25. створення студій, галерей, в тому числі мистецьких студій, картинних галерей 

та їх обслуговування. 

3.2.26.26. проведення випробувань на протипожежну безпеку речовин, матеріалів, 

будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-

технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність 

встановленим вимогам; 

3.2.26.27. пересилання грошових переказів; 

3.2.26.28. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, 

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл; 

3.2.26.29. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений 

ліцензійними умовами; 

3.2.26.30. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт; 

3.2.26.31. діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках 

рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств; 

3.2.26.32. організація навчання та підвищення кваліфікації за фахом по вказаним видам 

діяльності; 

3.2.26.33. лекційна діяльність. 

3.2.27. Зовнішньоекономічна діяльність по вище зазначених напрямах. 

3.2.28. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. 

Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному 

законодавству України або інших держав, є дійсними. 

3.3. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів 

або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку 



 10 

діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій…» 

 

8) перелік 

засновників 

емітента 

 Приватне акціонерне товариство "ГАЗТЕК” створене згідно рішення 

засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗТЕК» 

(Протокол засновників № 1 від 10.11.2001) з наступним перетворенням 

його у Закрите акціонерне товариство «ГАЗТЕК». 

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗТЕК» 

були: 

1. Хара В.І. власник 90 % статутного капіталу; 

2. Карпенко В.П власник 10 % статутного капіталу; 

 

На час перетворення Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ГАЗТЕК» у Закрите акціонерне товариство «ГАЗТЕК» засновниками 

(учасниками) Товариства були: 

1. Хара Валентина Iванiвна-25% загальної кiлькостi голосiв;  

2. Капiчон Вiра Петрiвна-25% загальної кiлькостi голосiв; 

3. Борисенко Катерина Геннадiївна-25% загальної кiлькостi голосiв;  

4. Мелiксетян Юрiй Новикович -25% загальної кiлькостi голосiв.  

 

Закрите акцiонерне товариство "ГАЗТЕК" змiнило найменування на 

Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК" за рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв (протокол № 30/09 вiд 30.09.2010). Змiна найменування 

проводилась на виконання п. 5 Прикiнцевих та перехiдних положень 

Закону України «Про акцiонернi товариства» 

На час заснування  та на час затвердження нової редакції статуту частка 

держави в майні Товариства відсутня. 

 

9) структура 

управління 

емітентом 

(органи 

управління 

емітентом, 

порядок їх 

формування 

та 

компетенція 

згідно з 

установчими 

документами 

емітента) 

 Витяг із Статуту ПрАТ «ГАЗТЕК»: 
«…8.  ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 

8.1. Управління Товариством здійснюють: 

8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори Товариства. 

8.1.2. Наглядова рада Товариства. 

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Директор. 

8.1.4. Ревізійна комісія. 

8.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. 

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні 

Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.  

8.4. Вищий орган має право приймати рішення з усіх  питань  діяльності Товариства, в 

тому числі з тих, що належать до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.   

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:  

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.  

8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.  

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.  

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.  

8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій. 

8.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства. 

8.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.  

8.5.8.  Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.  

8.5.9. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.  

8.5.10. Затвердження Положень про Вищий орган Товариства,  Наглядову раду 

Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, інших 

внутрішніх документів товариства, а також внесення змін та доповнень до них. 

8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства.  

8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.  

8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.  

8.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.  

8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів.  
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8.5.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або 

трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з 

членами Наглядової ради.  

8.5.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.  

8.5.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень.  

8.5.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 

8.5.20. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, 

передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної 

комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження 

ліквідаційного балансу.  

8.5.21 Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту 

Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.  

8.5.22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.  

8.5.23. Обрання Комісії з припинення Товариства.  

8.5.24. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення 

значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого 

правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Товариства.  

8.5.25. Прийняття рішення про створення філій і дочірніх підприємств. 

8.5.26. Прийняття рішення з інших питань, що належать до виключної компетенції 

Вищого органу.  

8.5.27. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства регулюється 

Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним законодавством України.  

8.6. Інші питання діяльності Вищого органу, не врегульовані цим Статутом, 

визначаються у внутрішньому Положенні про Вищий орган Товариства.  

8.7. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів 

Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та 

регулює діяльність Виконавчого органу.  

8.8. Наглядова рада складається з 4 осіб, які обираються з числа акціонерів або їх 

представників Вищим органом Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради 

Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.  

8.9. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання Вищим 

органом Товариства і закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу 

Наглядової ради. 

8.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження 

рішенням Вищого органу Товариства.  

8.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Вищим органом 

Товариства.  

8.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.  

8.13.  Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної 

особи, може бути відкликаний за рішенням цього акціонера.  

8.14. Голова або член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної 

особи та відкликаний за рішенням такого акціонера, не має права брати участь у 

засіданнях Наглядової ради, а також голосувати на засіданнях.  

8.15. Про заміну (відкликання) Голови або члена Наглядової ради, який є представником 

акціонера – юридичної особи, така юридична особа повідомляє Виконавчий орган 

Товариства,  Ревізійну комісію та інших членів Наглядової ради протягом 5 робочих днів 

з дати прийняття відповідного рішення про заміну (відкликання) шляхом надіслання 

поштою письмового повідомлення або особисто під розпис.  

8.16. Повноваження членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – юридичної 

особи або члена Наглядової ради – фізичної особи, яка є акціонером, припиняються у разі 

припинення  юридичної особи - акціонера або смерті фізичної особи – акціонера, у разі 

вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства а також за рішенням Вищого органу 

Товариства. 

8.17. Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно 

Директором Товариства та/або членами Ревізійної комісії Товариства. 

8.18. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або 

держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.  

8.19. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених 

Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження, передані їй 

Вищим органом Товариства. 
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8.20. До виключної компетенції Наглядової ради належить:  

8.20.1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, затвердження яких не віднесено 

до виключної компетенції Вищого органу;   

8.20.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання 

акціонерами позачергових Загальних зборів;  

8.20.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на 

вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;  

8.20.4. Прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених 

Товариством акцій;  

8.20.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім 

акцій;  

8.20.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних 

паперів;  

8.20.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним 

законодавством;  

8.20.8. Обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу;  

8.20.9. Затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться 

з Виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;  

8.20.10. Прийняття рішення про відсторонення Виконавчого органу від виконання його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого 

органу;  

8.20.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;  

8.20.12. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;  

8.20.13. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розміру оплати його послуг.  

8.20.14. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, 

визначеного законом;  

8.20.15. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення загальних зборів, та мають право на участь у Загальних зборах; 

8.20.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та 

інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;  

8.20.17. Вирішення питань, що належать до її компетенції, в разі злиття, приєднання, 

поділу, виділу або перетворення Товариства;  

8.20.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених 

законом; 

8.20.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок 

прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати 

дивідендів або викупу акцій;  

8.20.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

8.20.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг;  

8.20.22. Надсилання у випадках і в порядку, передбачених законом, пропозицій 

акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;  

8.20.23. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової 

ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства. 

8.21.  Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не 

можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Вищого органу, за винятком 

випадків, встановлених  законом.  

8.22. До компетенції Наглядової ради належить:  

8.22.1. Аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, 

реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів 

та послуг. 

8.22.2. Ініціювання,  у разі потреби,  проведення  позачергових  ревізій та перевірок 

фінансово-господарської діяльності Товариства. 

8.22.3. Надання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства. 

8.23. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її повного 

складу,  Вищий орган має дообрати інших членів Наглядової ради.  

8.24. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа 

простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не 

передбачено законом або Положенням про Наглядову раду. 
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8.25. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.  

8.26. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та 

головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом та 

Положенням про Наглядову раду.  

8.27. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його 

повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за  рішенням Наглядової ради, 

якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду  Товариства.  

8.28. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення 

Вищого органу повноваження члена Наглядової ради  припиняються у наступних 

випадках:  

8.28.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два 

тижні.  

8.28.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом 

здоров'я.  

8.28.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради. 

8.28.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 

відсутнім, померлим.  

8.29. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом 

дорадчого голосу в засіданнях  Ревізійної комісії. 

8.30. Наглядова рада має право: 

8.30.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства. 

8.30.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з 

питань діяльності  Товариства. 

8.30.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства. 

8.31. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого 

органу Товариства. 

8.32. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.  

8.33. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу 

на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть 

участь не менше 3 членів Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової 

ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови 

Наглядової ради є вирішальним.  

8.34. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової 

ради, двох її членів, Директора чи Ревізійної комісії Товариства. 

8.35. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що 

вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути 

прийняті методом заочного голосування. Порядок та умови прийняття Наглядовою 

радою рішень методом заочного голосування визначаються Положенням про Наглядову 

раду Товариства.  

8.36.   У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого 

голосу можуть  брати участь представники профспілок або іншого уповноваженого 

трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового 

колективу.  

8.37. Директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою 

Товариства, надаються виписки з протоколів її засідань. 

8.38. Наглядова рада звітує перед Вищим органом про свою діяльність, загальний стан 

Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. 

8.39.  Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть 

відповідальність у межах своїх повноважень. 

8.40. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює 

Товариство. 

8.41. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, 

визначаються у внутрішньому Положенні про Наглядову раду Товариства. 

8.42. У Товаристві діє одноосібний Виконавчий орган – Директор, який здійснює 

керівництво його поточною діяльністю.  

8.43. Директор Товариства підзвітний Вищому органу і Наглядовій раді, організовує 

виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом 

Товариства і законом.  

8.44. Права та обов'язки Директора визначаються законом, Статутом Товариства та 

Положенням про Виконавчий орган Товариства. 

8.45. Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому 
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Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства. 

8.46. Трудовий договір з Директором Товариства укладається Головою Наглядової ради 

або іншою особою, уповноваженою на такі дії Загальними зборами. 

8.47. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження 

здійснюються особою, призначеною Наглядовою радою Товариства.  

8.48. До компетенції Директора відноситься вирішення всіх питань діяльності 

Товариства, визначених цим Статутом, рішеннями Вищого органу Товариства або 

делегованих іншими органами управління.   

8.49. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі 

представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати 

накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 

Товариства. 

8.50. Вищий орган Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення 

про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора Товариства. 

8.51. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на строк, який 

визначається в укладеному з ним трудовому договорі.   

8.52. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування 

фактів здійснення всіх господарських операцій у документах Товариства, збереження 

оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш 

трьох років, несе Директор Товариства. 

8.53. Директор Товариства: 

8.53.1. Здійснює виконання рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради 

Товариства.  

8.53.2. Вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності 

Товариства в межах, передбачених цим Статутом.  

8.53.3. Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на 

погодження Наглядовій раді. 

8.53.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності 

Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства. 

8.53.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності. 

8.53.6. Визначає поточні напрямки діяльності Товариства. 

8.53.7. Приймає рішення про вчинення правочинів щодо розпорядження (відчуження) та 

використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом.  

8.53.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 

8.53.9. Приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в 

господарських товариствах, створених за участю Товариства та/або в яких товариство є 

учасником (акціонером). 

8.53.10. Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, 

умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, 

філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.  

8.53.11. Розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства 

внутрішні нормативні документи Товариства. 

8.53.12. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства. 

8.53.13. Укладає договір з обраним депозитарієм на обсуговування емісії цінних паперів. 

8.54. Директор Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності 

Товариства. 

8.55. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора 

Товариства визначаються у трудовому договорі. 

8.56. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються у 

внутрішньому Положенні про виконавчий орган Товариства. 

8.57. Ревізійна комісія складається з 4 членів, які обираються Вищим органом Товариства 

терміном на 3 роки.  

8.58. На Ревізійну комісію покладається проведення перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв. Перевірки 

здійснюються за дорученням Вищого органу Товариства, Наглядової ради, з власної 

ініціативи Ревізійної комісії Товариства або на вимогу акціонерів, що володіють у 

сукупності більше ніж 10 відсотками голосів. 

8.59. Ревізійна комісія підзвітна Вищому органу Товариства.  

8.60. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або 

аудиторські фірми. Витрати, пов’язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або 

аудиторських фірм, здійснюються за рахунок Товариства, а у випадку якщо ініціатором 

перевірки є акціонер (акціонери), що володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 
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голосів – за рахунок такого акціонера (акціонерів). 

8.61. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не 

передбачених Статутом, визначаються рішенням Вищого органу  Товариства  або 

Положенням про Ревізійну комісію.  

8.62. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:  

8.62.1. Члени Наглядової ради.  

8.62.2. Директор.  

8.62.3. Корпоративний секретар.  

8.62.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.  

8.62.5. Члени інших органів Товариства.  

8.63. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.  

8.64. Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до 

закінчення терміну повноважень Ревізійної комісії за рішенням Вищого органу 

Товариства. 

8.65. Функції Ревізійної комісії: 

8.65.1. Контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства річних фінансових 

планів Товариства. 

8.65.2. Аналіз ефективності та повноти виконання Виконавчим органом Товариства 

рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-

господарської діяльності Товариства. 

8.65.3. Аналіз цін, за якими Товариство закуповує сировину, комплектуючі, матеріали, 

обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх 

відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій. 

8.65.4. Контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом. 

8.65.5 Контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів.  

8.65.6. Аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються 

Товариством.  

8.65.7 Аналіз ефективності використання коштів Резервного та інших фондів 

Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 

8.65.8. Перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується  

Виконавчим органом Товариства. 

8.65.9. Аналіз угод, укладених від імені Товариства. 

8.65.10. Перевірка дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадк у 

проведення Товариством додаткової емісії акцій. 

8.65.11. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності 

активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка 

рекомендацій для органів управління Товариства. 

8.65.12. Аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і податкового 

обліку вимогам чинного законодавства. 

8.65.13. Подання звітів (висновків) про результати перевірок Вищому органу 

Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів. 

8.65.14. Надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних 

аудиторів. 

8.65.15. Ініціювання звернень до Вищого органу у разі виникнення   загрози суттєвим 

інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами 

Товариства. 

8.66.  Ревізійна комісія має право: 

8.66.1. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, 

посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 

днів після їх письмового запиту. 

8.66.2. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, звертатись до Вищого органу у 

випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують 

рішення відповідних органів управління Товариства. 

8.66.3. Вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до 

повноважень Ревізійної комісії. 

8.66.4. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки. 

8.66.5. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі 

порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської 

діяльності Товариства. 

8.66.6. Брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства. 

8.67. Обов'язки Ревізійної комісії: 

8.67.1. Проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови 

Наглядової ради Товариства – квартальної фінансової звітності Товариства. 

8.67.2. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, 
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подавати їх Директору Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення 

перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Вищий орган не має права затверджувати 

баланс та фінансовий звіт. 

8.67.3. Своєчасно доводити до відома Вищого органу, Наглядової ради, Виконавчого 

органу Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, 

доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління. 

8.68. Ревізійна комісія зобов'язана звернутись до Вищого органу або вимагати 

позачергового проведення засідання Наглядової ради Товариства  у разі, якщо 

виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб. 

8.69. Ревізійна комісія  правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не 

менше 3 членів Ревізійної комісії.   

8.70. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, 

відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами 

Товариства.  

8.71. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, 

визначаються у внутрішньому Положенні про Ревізійну комісію Товариства…» 

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви 

посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій 

посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи: 

  голова та члени колегіального виконавчого органу або 

особа, яка здійснює повноваження одноосібного 

виконавчого органу 
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Марчук Олександр 

Миколайович 
1979 

Повна 

вища 
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13 років 

директор  

ПрАТ 

«ГАЗТЕК» 

1 рік 1 місяць 
ПрАТ «ГАЗТЕК», 

директор   

 

  голова та члени наглядової ради (за наявності)  Наглядова рада не 

утворювалась  

  ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за 

наявності) 

Відсутні 

  корпоративний секретар (за наявності) 
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Дідковська Ірина 

Олександрівна 
1974 

Повна 

вища, 

канд. 

наук 

ю
р

и
ст

 

20 років 

Корпоративний 

секретар ПрАТ 

«ГАЗТЕК» 

11 місяців 

ТОВ «БУДБРОК», 

начальник 

юридичного відділу  
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Мiкац Тетяна 

Анатолiївна 
1977 

Повна 

вища 

ін
ж

е
н

ер
-

ел
ек

тр
и

к
 

12 років 

Головний 

бухгалтер  ПрАТ 

«ГАЗТЕК» 

5 років 

07 місяців 

ПАТ 

"КИЇВОБЛГАЗ" 

провiдний 

бухгалтерв 

 

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального виконавчого органу 

або особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, за останній 

квартал та завершений фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи 

 

Посада за 2013 рік З 01.01.2014 по 30.09.2014 

Директор      

Середня заробітна плата, грн. (на місяць) 2 500,00 12 800,00 

Головний бухгалтер     

Середня заробітна плата грн.  (на місяць) 2 500,00 5 600,00 
 

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента: 

1) розмір статутного капіталу емітента на дату 

прийняття рішення про публічне розміщення 

облігацій 

 Станом на 03.10.2014 року: 

- розмір сплаченого статутного капіталу 

емітенту становить 387 500 (триста 

вісімдесят сім тисяч п’ятсот) гривень 

00 копійок 

- розмір власного капіталу становить 

431 000 (чотириста тридцять одна 

тисяча) грн. 00 копійок 

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, 

що перебуває у власності членів виконавчого 

органу емітента або особи, яка здійснює 

повноваження одноосібного виконавчого 

органу (для емітента - акціонерного товариства 

також кількість акцій) 

 Акціями у статутному капіталі Емітента 

особа, яка здійснює повноваження 

одноосібного виконавчого органу 

(директор), не володіє  

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 % 

  
Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

Код за ЄДРПОУ 

засновника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 
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учасника та/або учасника засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

ПАСЛЕР ЕНТЕРПРАЙЗIЗ 

ЛIМIТЕД 
193908 

2302Кiпр НIКОСIЯ 

КО,11 
24.000000000000 

КРЕЗЕР ХОЛДIНГЗ 

ЛIМIТЕД 
193914 

2063Кiпр Нiкосiя 

РУМЕЛIС,7 
24.000000000000 

НЕСIБА ВЕНЧЕРЗ ЛIМIТЕД 193913 

2831Кiпр НIКОСIЯ 

АГIАС 

МАРIНАС,29 

24.000000000000 

ПОРАЛА ВЕНЧЕРЗ 

ЛIМIТЕД 
193877 

2682Кiпр НIКОСIЯ 

ФЕРМОПIЛОН,8, 
24.000000000000 

Усього: 96.000000000000 

4) розмір власного капіталу емітента на останню 

звітну дату, що передує даті прийняття 

рішення про публічне розміщення облігацій 

  

 Станом на 30.09.2014 –431 тис. грн 

 

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента: 

1) інформація про облігації емітента 

(щодо кожного випуску) із 

зазначенням реквізитів свідоцтв 

про реєстрацію випусків 

облігацій, органів, що видали 

відповідні свідоцтва, виду 

облігацій, кількості облігацій, 

номінальної вартості облігації, 

загальної суми випуску, форми 

випуску, форми існування 

 Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 

підприємств (реєстраційний № 190/2/2013дата 

реєстрації 24.10.2013р.), видане 21 жовтня 2014 року 

Національною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку, що засвідчує випуск забезпечених відсоткових 

іменних облігацій серії А: 

- кількість облігацій –670 000,00 (шістсот сімдесят 

тисяч) штук; 

- номінальної вартість облігації – 1000,00 (одна 

тисяча) грн.; 

- загальна сума випуску - 670 000 000,00 (шістсот 

сімдесят мільйонів) грн.; 

- форма випуску –іменні; 

- форма існування - бездокументарна 

2) відомості про фондові біржі, на 

яких продавались або продаються 

цінні папери емітента (у разі 

здійснення таких операцій) 

 Публічне акціонерне товариство «Східно-європейська 

фондова біржа», 03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літ. 

«И». Код за ЄДРПОУ 35524548. 

3) відомості про фондові біржі, до 

лістингу яких включені облігації 

емітента 

-------------- 

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 

стан: 

1) чисельність штатних працівників 

(станом на останнє число кварталу, що 

передував кварталу, у якому подаються 

документи) 

 Чисельність штатних працівників станом на 

30.09.2014 р.: 3 (три) особи 

 

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на 

провадження певних видів діяльності із 

 Діяльність емітента не потребує отримання 

ліцензій (дозволів) 
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зазначенням терміну закінчення їх дії 

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у 

якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, 

на 30.09.2014 року 

  обсяг основних видів 

продукції (послуг, 

робіт), що виробляє 

(надає, здійснює) 

емітент 

 Станом на 30.09.2014 року обсяг основних видів продукції 

(послуг, робіт), що виробляє (надає, здійснює) емітент становить 

– 0,00 грн.  

  ринки збуту та 

особливості розвитку 

галузі, у якій здійснює 

діяльність емітент 

      Ринок функціонування газорозподільних компаній на 

сьогоднішній день носить  стратегічний характер для існування 

національного ринку України. Його особливостями є постійна 

стабільність попиту на постачання та розподіл газової продукції. 

Являючись складовою вітчизняної ГТС України, такі 

газорозпольні компанії мають високий коєфіціент значущості 

регіональної газорозподільної системи, оскільки є 

газопроводами так званого низького та малого тиску. Слід 

зазначити, що діяльність газорозподільних компаній носить 

сезонний характер виробництва, який полягає у нерівномірній 

активності споживання газової продукції, що стабільно 

збільшується у споживаному об’єму під час опалювального 

сезону: з жовтня місяця по квітень місяць щороку. 

Станом на 30.09.2014 року основними видами дiяльностi 

пiдприємства є управлiння пiдприємствами та консультування з 

питань комерцiйної дiяльностi та управлiння на ринку збуту 

нафтогазової продукції, яка передбачає надання послуг 

споживачам щодо газопостачання та газифікації. Основними 

споживачами та ринками збуту є: 

 Сумська область (ПАТ «Сумигаз»); 

 Миколаївська область (ПАТ «Міколаївгаз»); 

 Івано-Франківська область (ПАТ «Івано-Франківськгаз» 

«Тисьменицягаз»); 

 м. Севастополь (ПАТ «Севастопольгаз»); 

  Дніпропетровська область (ПАТ «Дніпропетровськгаз»); 

 Запорізька область (ПАТ «Запоріжгаз»); 

 Луганська область (ПАТ «Луганськгаз»); 

 Вінницька область (ПАТ «Вінницягаз»); 

 Волинська область (ПАТ «Волиньгаз»); 

 Житомирська область (ПАТ «Житомиргаз»); 

 АР Крим (ПАТ «Кримгаз»); 

 Черновецька область (ПАТ «Черновцігаз»); 

 Рівенька область (ПАТ «Рівнегаз»).  

  обсяги та напрями 

інвестиційної діяльності 

емітента 

 Інвестиційна діяльність здійснювалася шляхом придбання 

цінних паперів та корпоративних прав  Станом на 30.09.2014р. 

обсяг фiнансових iнвестицiй становить 1 322 340 тис. грн. та 

представлений вартiстю придбаних акцiй та  та поточні 

фінансові інвестиції 177 438 тис. грн.. 

 внесками до статутного капiталу iнших пiдприємств, у тому 
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числi  балансова вартість акцiй, які обліковуються за методом 

участi в капiталi пiдприємств у сумi 672986 тис. грн. 

 

  стратегію досліджень та 

розробок 

 Для покращення фінансових показників та якості надання 

послуг працівниками емітента щорічно розробляється план 

розвитку підприємства, якому передують дослідження галузі та 

конкурентів, який визначає перелік стратегічних напрямків 

розвитку та включає в себе конкретний план дій по їх реалізації; 

на кожний рік діяльності розроблюються та впроваджуються 

власні концепції щодо поліпшення якості продукції та послуг, 

розширенню асортименту, конкурентоспроможності продукції, 

оптимізації статей затрат, загальних показників роботи 

підприємства. 

  основних конкурентів 

емітента 

 станом на 30.09.2014 року основними конкурентами є ТОВ 

«Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», Група компаній 

«Співдружність». 

 

  відомості про участь 

емітента в асоціаціях, 

консорціумах, 

концернах, корпораціях, 

інших об'єднаннях 

підприємств 

 Емітент не приймає участі в асоціаціях, консорціумах, 

концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств 

  відомості про філії та 

представництва 

емітента 

 Філії, представництва, а також інші відокремлені підрозділив 

Емітентом не створювались 

4) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента 

(крім банків)): 

  які існують на дату прийняття рішення про 

публічне розміщення облігацій: 

кредитні правочини та зміни до них (номер 

і дата укладання правочину, сторони, вид 

правочину); кредитор за кожним 

укладеним кредитним правочином; сума 

зобов'язання за кожним укладеним 

кредитним правочином; валюта 

зобов'язання; строк і порядок виконання 

кредитного правочину; відомості про 

остаточну суму зобов'язання за кредитним 

правочином; рішення судів, що стосуються 

виникнення, виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним кредитним 

правочином 

 Станом на 03.10 2014 року діє Договір 

№22/09-ФД-1/02/003/14 про надання 

поворотної фінансової допомоги від 22.09.14, 

укладений із ТОВ «РГК ТРЕЙДІНГ», де ТОВ 

«РГК ТРЕЙДІНГ» виступає кредитором. 

Сума договору становить 39 000 тис. грн..,  

Сума зобов’язання становить 27 000 тис. 

грн.; 

Валюта зобов’язання – національна валюта 

України (гривня);  

строк виконання договору: до 31.12.2014р 

включно; 

порядок виконання: поворотна фінансова 

допомога може надаватися у повному об’ємі 

або частинами на безоплатній основі до 

31.12.2014 року, та повертатись частинами 

або достроково до 31.12.2014 р. включно 

відомості про остаточну суму: Емітентом 

було отримано частину передбаченої 

договором суми поворотної фінансової 
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допомоги у розмірі 27 000 тис. грн.  

 

Рішення судів, що стосуються 

виникнення, виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним договором – 

відсутні. 

  які не були виконані: кредитні правочини 

та зміни до них (номер і дата укладання 

правочину, сторони, вид правочину); 

кредитор за кожним укладеним кредитним 

правочином; сума зобов'язання за кожним 

укладеним кредитним правочином; валюта 

зобов'язання; строк і порядок виконання 

кредитного правочину; дата виникнення 

прострочення зобов'язання за кредитним 

правочином, його розмір і стадія 

погашення; рішення судів, що стосуються 

виникнення, виконання та припинення 

зобов'язань за укладеним кредитним 

правочином 

  Відсутні  

5) можливі фактори ризику в діяльності 

емітента 

 Фактори ризику господарської діяльності 

емітента не виходять за рамки ризиків, які 

можуть виникнути при проведенні 

господарської діяльності.  

На діяльність Емітента  можуть 

вплинути наступні ризики: 

1) ризик зміни  умов ліцензування, 

патентування; 

2) ризик зниження рівнів національного 

доходу й валового внутрішнього продукту 

України; 

3) ризик зміни українського 

законодавства, у тому числі несприятливі 

зміни у податковому законодавстві та  

податковій політиці України; 

4) ризик політичної нестабільності та 

неузгодженості дій різних гілок державної 

влади в Україні; 

5) ризик адміністративного втручання 

різних гілок державної влади в процес 

ціноутворення; 

6) ризик зміни кредитно-фінансової 

політики держави; 

7) ризик погіршення загальної 

економічної ситуації в Україні; 

8) ризик зменшення доходів населення та 

суб‘єктів господарювання; 

9) валютні ризики; 

10) ризик обмеження ринкових 

відносин органами державної влади; 

11) ризик настання обставин 

непереборної сили; 
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12) ризик наслідків проведення АТО в 

зоні проведення АТО.  

6)  

 

перспективи діяльності емітента на 

поточний та наступні роки 

 З моменту появи на ринку, емітент займає 

лідерські позиції, незважаючи на велику 

кількість конкурентів завдяки  унікальності 

та високій якості послуг та прогностичній 

діяльності. У поточному та наступному році, 

емітент передбачає реалізувати план 

нарощування інвестицій у перспективних 

галузях народного господарства України. Це 

дозволить йому не тільки зміцнити свої 

лідерські позиції на ринку, але й отримати 

конкурентні переваги в найближчій 

перспективі. 

 

7) відомості про юридичних осіб, у яких 

емітент володіє більше ніж 10 відсотками 

статутного капіталу (активів), у тому числі 

про дочірні підприємства 

 

 

 

 Станом на 30.09.2014 року емітент володіє 

часткою більш ніж 10% в статутному капіталі 

наступних юридичних осіб: 

 ПАТ «Вiнницягаз» - частка у 

статутному капiталi 34,7345%, 

 ПАТ «Волиньгаз» - частка у 

статутному капiталi 38,5732%, 

 ПАТ «Днiпропетровськгаз» - частка у 

статутному капiталi 50,8519%, 

 ПАТ «Житомиргаз» – частка у 

статутному капiталi 50,4367 %, 

 ПАТ "Закарпатгаз"частка у 

статутному капiталi - 21,1817 %; 

 ПАТ «Запорiжгаз» - частка у 

статутному капiталi 49,9759 %, 

 ПАТ «Iвано-Франкiвсьгаз» - частка у 

статутному капiталi -35,1430%, 

 ПАТ "Криворіжгаз"частка у 

статутному капiталi - 7,0104 %; 

 ПАТ "Кримгаз"частка у статутному 

капiталi- 23,9890 %; 

 ПАТ «Луганськгаз» - частка у 

статутному капiталi 26,0003%, 

 ПАТ "Львівгаз"частка у статутному 

капiталi- 13,1030 %; 

 ПАТ «Миколаївгаз» - частка у 

статутному капiталi 50,2205 %, 

 ПАТ «Рiвнегаз» - частка у статутному 

капiталi 31,6729%, 

 ПАТ "Рівнеоблгаз"частка у 

статутному капiталi - 24,7498 %; 

 ПАТ «Севастопольгаз» - частка у 

статутному капiталi 25,0000 %, 

 ПАТ «Сумигаз» - частка у статутному 

капiталi 25,7878 %, 

 ПАТ "Тернопільміськгаз"частка у 
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статутному капiталi- 7,2315 %; 

 ПАТ «Тисменицягаз» - частка у 

статутному капiталi 25,9999 %, 

 ПАТ "Харківміськгаз"частка у 

статутному капiталi- 9,9030 %; 

 ПАТ «Хмельницькгаз» – частка у 

статутному капiталi 50,8973 %, 

 ПАТ "Чернігівгаз"частка у статутному 

капiталi- 13,0829 %; 

 ПАТ «Чернiвцiгаз» - частка у 

статутному капiталi 34,3897 %. 

8) відомості про провадження у справі про 

банкрутство або про застосування санації 

до емітента чи юридичної особи, у 

результаті реорганізації якої утворився 

емітент, протягом трьох років, що 

передували року здійснення розміщення 

облігацій 

 Відсутні будь-які провадження у справі про 

банкрутство або про застосування санації до 

емітента чи юридичної особи, у результаті 

реорганізації якої утворився емітент, 

протягом трьох років, що передували 2014 

року (час здійснення розміщення облігацій) 

9) баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому 

подаються документи для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії (30.09.2014р., 

тис.грн.) 

 

9.1. Фінансова звітність Емітента на 30.09.2014 р. (тис. грн.) 

 
                 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 

на 30 вересня 2014 р. 

     Форма №1  Код за ДКУД 
180100

1 

Актив 
Код 

рядка 

На 
початок 
звітного 
періоду  

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

   I. Необоротні  активи               

Нематеріальні активи 1000 - - 

     первiсна вартiсть 1001 3 3 

     накопичена амортизація  1002 (3) (3) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - - 

Основні засоби 1010 0 0 

     первiсна вартiсть 1011 5 5 

     знос  1012 (5) (5) 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 

Довгострокові біологічні активи 1020 - - 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції: 
     які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 

1030 690 179 672 986 

     інші фінансові інвестиції 1035 281 916 471 916 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 

Iншi необоротнi активи 1090 - - 

Усього за роздiлом I 1095 972 095 1 144 902 

II. Оборотні активи       

Запаси 1100 - - 
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     Виробничi запаси  1101 - - 

Поточні біологічні активи 1110 - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125 - 280 859 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
     за виданими авансами 

1130 9 575 15 422 

     з бюджетом 1135 2 2 

          у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів 

1140 - 2 063 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 62 62 

Поточні фінансові інвестиції 1160 227 058 177 438 

Гроші та їх еквіваленти  1165 7 696 995 

     Рахунки в банках 1167 7 696 995 

Витрати майбутніх періодів 1170 298 283 

Інші оборотні активи 1190 - - 

Усього за роздiлом II 1195 244 692 477 125 

III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200 - - 

Баланс 1300 1 216 787 1 622 027 

            

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

   I. Власний капітал       

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 388 388 

Капітал у дооцінках 1405 - - 

Додатковий капiтал 1410 445 113 445 113 

Резервний капітал 1415 3 3 

Нерозподілений прибуток  
(непокритий збиток) 

1420 (421 043) (445 073) 

Неоплачений капітал 1425 - - 

Вилучений капітал  1430 - - 

Усього за роздiлом I 1495 24 460 431 

II. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення      

Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - - 

Довгострокові кредити банкiв  1510 - - 

Інші довгостроковi зобов'язання 1515 1 192 304 1 575 654 

Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Цільове фінансування 1525 - - 

     Благодійна допомога 1526 - - 

Усього за роздiлом IІ 1595 1 192 304 1 575 654 

IІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення       

Короткострокові кредити банкiв 1600 - - 

Поточна кредиторська 
заборгованість за:     

  
    

     довгостроковими зобов'язаннями 1610 - - 

     товари, роботи, послуги  1615 12 - 

     розрахунками з бюджетом 1620 0 2 

        у тому числі з податку на 
прибуток 

1621 - - 

     розрахунками зі страхування 1625 4 7 

     розрахунками з оплати праці 1630 7 13 

Поточні забезпечення 1660 - - 

Доходи майбутніх періодів 1665 - - 

Інші поточні зобов'язання 1690 - 45 920 

Усього за роздiлом ІII 1695 23 45 942 
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ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами,  

утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 - - 

Баланс 1900 1 216 787 1 622 027 

            
                

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

                                 за 9 місяців 2014 р. 

  Форма №2 Код за ДКУД 1801003 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
         

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 

2000 - - 

Собівартість реалізованої продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 

2050 - - 

Валовий :       

     прибуток 2090 - - 

     збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи  2120 - - 

Адміністративні витрати 2130 (901) (2 239) 

Витрати на збут 2150 (8) - 

Інші операційні витрати 2180 (1) - 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:       

     прибуток 2190 - - 

     збиток 2195 (910) (2 239) 

Доход від участі в капіталі 2200 - - 

Інші фінансові доходи 2220 2 066 18 648 

Інші доходи 2240 293 083 947 513 

Фінансові витрати 2250 (18 921) (46 366) 

Втрати від участі в капіталі 2255 - - 

Інші витрати 2270 (299 348) (947 628) 

Фінансовий результат до 
оподаткування:       

     прибуток 2290 - - 

     збиток 2295 24 031 (30 072) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - - 

Прибуток (збиток) від  припиненої 
діяльності після оподаткування  2305 - - 

Чистий фінансовий результат:         

     прибуток 2350 - - 

     збиток 2355 24 031 (30 072) 

         

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Найменування показника Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 

Накопичені курсові різниці 2410 - - 

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підприємств 2415 

- - 
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Інший сукупний дохід 2445 - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 

- - 

Інший сукупний дохід після 
оподаткування 2460 

- - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 
та 2460) 2465 

- 24 031 (30 072) 

        

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 - - 

Витрати на оплату праці 2505 269 49 

Відрахування на соціальні заходи 2510 100 18 

Амортизація 2515 - 1 

Інші операційні витрати 2520 540 2 169 

Разом 2550 909 2 237 

         

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті  Код рядка 
За звітний 

період 

За 
аналогічни

й 
період 

попереднь
ого 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію     

2615 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 

         

10)  

баланс та звіт про фінансові результати: 

для акціонерних товариств - за три завершені звітні роки, що передували року, у якому 

подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій; 

 

 

10.1. фінансова звітність Емітента на 31.12.2011 р. (тис. грн.) 
 

Б А Л А Н С   

на 31 грудня 2011 р. 

      Форма №1 за ДКУД  1801001 

АКТИВ 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду  
На кінець звітного періоду 

1 2 3 4 

   I. Необоротні  активи   

 Нематеріальні активи:       

     залишкова вартiсть 010 - 2 

     первiсна вартiсть 011 8 3 
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     накопичена амортизація  012 (8) (1) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 - - 

 Основні засоби:   

     залишкова вартiсть 030 - 4 

     первiсна вартiсть 031 19 5 

     знос  032 (19) (2) 

Довгострокові біологічні активи:    

     справедлива (залишкова) 

вартість  
035 - - 

     первiсна вартiсть 036 - - 

     накопичена амортизація  037 - - 

 Довгостроковi фiнансовi 
інвестиції: 

  

   які обліковуються за методом 

участі в капіталі інших 

   підприємств 

040 117 293 183 299 

   інші фінансові інвестиції 045 431 745 429 313 

 Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

050 - - 

Справедлива (залишкова) вартість 

інвестиційної нерухомості 
055 - - 

  первісна вартість інвестиційної 
нерухомості 

056 - - 

  знос інвестиційної нерухомості 057 - - 

 Відстрочені податкові активи 060 1 1 

 Гудвіл 065 - - 

 Iншi необоротнi активи 070 - - 

    Усього за роздiлом I 080 549 039 612 618 

   II. Оборотні активи   

  Виробничi запаси  100 1 1 

  Поточні біологічні активи 110 - - 

  Незавершене виробництво  120 - - 

  Готова  продукцiя  130 - - 

  Товари 140 - - 

 Векселі одержані 150 - - 

 Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги : 
  

   чиста реалізаційна вартість 160 2 232 - 

   первісна вартість 161 2 264 - 

   резерв сумнівних боргів 162 (32) - 

 Дебіторська заборгованість за 

розрахунками 
  

    з бюджетом 170 3 3 

    за виданими авансами 180 - 1 

    із нарахованих доходів 190 - - 

    із внутрішніх розрахунків 200 - - 

 Інша поточна дебіторська 

заборгованість 
210 126 1 

 Поточні фінансові інвестиції 220 23 649 3 500 

 Грошові кошти та їх еквіваленти:   

    в національній валюті: 230 50 125 

           у т. ч. в касі 231 - - 

    в іноземній валюті 240 - - 

 Інші оборотні активи 250 1 - 

    Усього за роздiлом II 260 26 061 3 631 

  III.Витрати майбутніх періодів 270 - 1 

  IV. Необоротні активи та групи 

вибуття 
275 - - 

  БАЛАНС  280 575 099 616 249 

ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок звітного 

періоду На кінець звітного періоду 
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1 2 3 4 

   I. Власний капітал   

 Статутний капiтал 
300 388 388 

 Пайовий капітал 310 - - 

 Додатковий вкладений капiтал 320 - - 

 Інший додатковий капітал 330 104 263 116 031 

 Резервний капітал 340 3 3 

 Нерозподілений прибуток  
(непокритий збиток) 

350 35 140 18 658 

 Неоплачений капітал 360 - - 

 Вилучений капітал  370 - - 

    Усього за роздiлом I 380 139 793 135 080 

   ІІ. Забезпечення наступних 

витрат і платежів   

 Забезпечення виплат персоналу 400 - - 

 Інші забезпечення 410 - - 

  415 - - 

  416 - - 

  417 - - 

  418 - - 

 Цільове фінансування 420 - - 

    Усього за роздiлом IІ 430 - - 

   IIІ. Довгостроковi 

забов'язання   

 Довгострокові кредити банкiв  440 - - 

 Інші довгостроковi фінансові 

зобов'язання 
450 - - 

 Відстрочені податкові  

зобов'язання 
460 - - 

 Інші довгостроковi зобов'язання 470 2 370 2 370 

    Усього за роздiлом IІІ 480 2 370 2 370 

   ІV. Поточні зобов'язання   

 Короткострокові кредити банкiв 500 420 000 458 350 

 Поточна заборгованість за 

довгостроковими  

 зобов'язаннями 

510 - - 

 Векселі видані 520 41 - 

 Кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

530 5 - 

 Поточні зобов'язання  за 

розрахунками: 
  

     з одержаних авансів 540 3 - 

     з бюджетом 550 - - 

     з позабюджетних платежів 560 - - 

     зі страхування 570 - - 

     з оплати праці 580 - - 

     з учасниками  590 - - 

     із внутрішніх розрахунків 600 - - 

Зобов'язання, пов'язані з 
необоротними активами та 

групами вибуття, утримуваними 

для продажу 

605 - - 

 Інші поточні зобов'язання 610 12 887 20 449 

    Усього за роздiлом ІV 620 432 936 478 800 

   V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

    БАЛАНС  640 575 099 616 249 

                 

   

 

                                                                           Звіт про фінансові результати 

                                                        за 2011 р. 



 29 

  Форма №2 
Код за 
ДКУД 1801003 

I. Фінансові результати  

Стаття Код рядка 
За звітний 

період 

За попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, 

робiт, послуг) 
010 - - 

Податок на додану вартiсть 015 - - 

Акцизний збiр 020 - - 

Інші податки, збори та обов'язкові платежі, 

вирахувані з доходу 
025 - - 

Інші вирахування з доходу 030 - - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг) 
035 - - 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, 

послуг) 
040 - - 

Валовий :   

 прибуток 050 - - 

 збиток 055 - - 

Інші операційні доходи  060 97 1 090 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
с/г продукції 

061 - - 

Адміністративні витрати 070 (242) (141) 

Витрати на збут 080 - - 

Інші операційні витрати 090 (1) (1) 

Витрати від первісного визнання біологічних 

активів і с/г продукції 
091 

- - 

Фінансові результати від операційної діяльності :   

 прибуток 100 - 948 

 збиток 105 (146) - 

Доход від участі в капіталі 110 57 067 - 

Інші фінансові доходи 120 142 - 

Інші доходи 130 29 570 5 382 

Фінансові витрати 140 (77 705) (15 120) 

Втрати від участі в капіталі 150 - (19 975) 

Інші витрати 160 (22 582) (4 498) 

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 
  

 прибуток  170 - - 

 збиток 175 (13 654) (33 263) 

Фінансові результати від припиненої діяльності 

після оподаткування та/або прибуток або збиток 

від переоцінки необоротних активів та груп 

вибуття: 

  

прибуток 176 19 - 

збиток   177 - - 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 
180 - - 

Дохід з податку на прибуток від звичайної 

діяльності 185 - - 

Фінансові результати від звичайної діяльності :   

 прибуток  190 - - 

 збиток 195 (13 654) (33 263) 

Надзвичайні :   

 доходи 200 - - 
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 витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий :   

 прибуток  220 - - 

 збиток 225 (13 654) (33 263) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

II. Елементи операційних витрат 

Найменування показника Код рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 - - 

Витрати на оплату праці 240 58 55 

Відрахування на соціальні заходи 250 22 21 

Амортизація 260 3 - 

Інші операційні витрати 270 160 66 

Разом 280 243 142 

         

III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті  Код рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 
310 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
320 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію     
330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 

10.2. Фінансова звітність Емітента на 31.12.2012 р. (тис. грн.) 
 

Б А Л А Н С   

на 31 грудня 2012 р. 

   Форма №1 за ДКУД  1801001 

АКТИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

   I. Необоротні  активи   

 Нематеріальні активи:       

     залишкова вартiсть 010 2 1 

     первiсна вартiсть 011 3 3 

     накопичена амортизація  012 (1) (2) 

Незавершені капітальні інвестиції 020 - - 

 Основні засоби:   

     залишкова вартiсть 030 4 1 

     первiсна вартiсть 031 5 5 

     знос  032 (2) (4) 

Довгострокові біологічні активи:    

     справедлива (залишкова) вартість  035 - - 

     первiсна вартiсть 036 - - 

     накопичена амортизація  037 - - 

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:   
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   які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
040 183 299 798 407 

   інші фінансові інвестиції 045 429 313 273 916 

 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - 

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 

нерухомості 
055 - - 

  первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - - 

  знос інвестиційної нерухомості 057 - - 

 Відстрочені податкові активи 060 1 - 

 Гудвіл 065 - - 

 Iншi необоротнi активи 070 - - 

    Усього за роздiлом I 080 612 618 1 072 325 

   II. Оборотні активи   

  Виробничi запаси  100 1 1 

  Поточні біологічні активи 110 - - 

  Незавершене виробництво  120 - - 

  Готова  продукцiя  130 - - 

  Товари 140 - - 

 Векселі одержані 150 - - 

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги : 
  

   чиста реалізаційна вартість 
160 - - 

   первісна вартість 161 - - 

   резерв сумнівних боргів 162 - - 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками   

    з бюджетом 170 3 2 

    за виданими авансами 180 1 73 594 

    із нарахованих доходів 190 - - 

    із внутрішніх розрахунків 200 - - 

 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1 12 

 Поточні фінансові інвестиції 220 3 500 3 690 

 Грошові кошти та їх еквіваленти:   

    в національній валюті: 230 125 55 

           у т. ч. в касі 231 - - 

    в іноземній валюті 240 - - 

 Інші оборотні активи 250 - - 

    Усього за роздiлом II 260 3 631 77 353 

  III.Витрати майбутніх періодів 270 1 1 

  IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - - 

  БАЛАНС  280 616 249 1 149 679 

ПАСИВ 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

   I. Власний капітал   

 Статутний капiтал 300 388 388 

 Пайовий капітал 310 - - 

 Додатковий вкладений капiтал 320 - - 

 Інший додатковий капітал 330 116 031 243 650 

 Резервний капітал 340 3 3 

 Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 350 18 658 (46 037) 

 Неоплачений капітал 360 - - 

 Вилучений капітал  370 - - 

    Усього за роздiлом I 380 135 080 198 004 

   ІІ. Забезпечення наступних витрат і 

платежів   

 Забезпечення виплат персоналу 400 - - 

 Інші забезпечення 410 - - 
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  415 - - 

  416 - - 

  417 - - 

  418 - - 

 Цільове фінансування 2 420 - - 

    Усього за роздiлом IІ 430 - - 

   IIІ. Довгостроковi забов'язання   

 Довгострокові кредити банкiв  440 - - 

 Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 - - 

 Відстрочені податкові  зобов'язання 460 - - 

 Інші довгостроковi зобов'язання 470 2 370 2 370 

    Усього за роздiлом IІІ 480 2 370 2 370 

   ІV. Поточні зобов'язання   

 Короткострокові кредити банкiв 500 458 350 933 821 

 Поточна заборгованість за довгостроковими  

 зобов'язаннями 
510 - - 

 Векселі видані 520 - - 

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
530 - 3 

 Поточні зобов'язання  за розрахунками:   

     з одержаних авансів 540 - - 

     з бюджетом 550 - - 

     з позабюджетних платежів 560 - - 

     зі страхування 570 - 1 

     з оплати праці 580 - 2 

     з учасниками  590 - - 

     із внутрішніх розрахунків 600 - - 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами та групами вибуття, утримуваними 
для продажу 

605 - - 

 Інші поточні зобов'язання 610 20 449 15 478 

    Усього за роздiлом ІV 620 478 800 949 305 

   V. Доходи майбутніх періодів 630 - - 

    БАЛАНС  640 616 249 1 149 679 

                

                                                                           Звіт про фінансові результати 

 за 2012 р.   

  

Форма 

№2 Код за ДКУД 1801003 

I. Фінансові результати  

Стаття Код рядка 

За 

звітний 

період 

За 

попередній 

період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
010 - - 

Податок на додану вартiсть 015 - - 

Акцизний збiр 020 - - 

Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вирахувані з доходу 
025 - - 

Інші вирахування з доходу 030 - - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, 
послуг) 

035 - - 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 
040 - - 

Валовий :   

 прибуток 050 - - 

 збиток 055 - - 

Інші операційні доходи  060 - 97 
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Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції 
061 - - 

Адміністративні витрати 070 (5 364) (242) 

Витрати на збут 080 - - 

Інші операційні витрати 090 - (1) 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г 

продукції 
091 

- - 

Фінансові результати від операційної діяльності :   

 прибуток 100 - - 

 збиток 105 (5 364) (146) 

Доход від участі в капіталі 110 77 724 57 067 

Інші фінансові доходи 120 929 142 

Інші доходи      130 97 249 29 570 

Фінансові витрати 140 (105 857) (77 705) 

Втрати від участі в капіталі 150 (34 163) - 

Інші витрати 160 (95 212) (22 582) 

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

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 
  

 прибуток  170 - - 

 збиток 175 (64 694) (13 654) 

Фінансові результати від припиненої діяльності після 

оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки 

необоротних активів та груп вибуття: 

  

прибуток 176 - 19 

збиток   177 - - 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 
180 - - 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 
185 

- - 

Фінансові результати від звичайної діяльності :   

 прибуток  190 - - 

 збиток 195 (64 694) (13 654) 

Надзвичайні :   

 доходи 200 - - 

 витрати 205 - - 

Податки з надзвичайного прибутку 210 - - 

Чистий :   

 прибуток  220 - - 

 збиток 225 (64 694) (13 654) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 - - 

         

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з 

благодійною допомогою (131) 
- 

II. Елементи операційних витрат       

Найменування показника Код рядка 

За 

звітний 

період 

За 

попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 - - 

Витрати на оплату праці 240 60 58 

Відрахування на соціальні заходи 250 22 22 

Амортизація 260 3 3 

Інші операційні витрати 270 5 279 160 

Разом 280 5 364 243 
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III.Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті  Код рядка 

За 

звітний 
період 

За 

попередній 
період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 100 100 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 
310 100 100 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
320 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію     
330 - - 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - - 

 

10.3. Фінансова звітність Емітента на 31.12.2013 (тис. грн.):  
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)       Форма №1                         

на 31.12.2013 р. 

 

Актив Код рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1 0 

первісна вартість 1001 3 3 

накопичена амортизація 1002 2 3 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби: 1010 1 0 

первісна вартість 1011 5 5 

знос 1012 4 5 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 

знос 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств 

 

1030 

 

868758 

 

690179 

інші фінансові інвестиції 1035 273916 281916 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 
1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих 

страхових резервних фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 1142676 972095 
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II. Оборотні активи 

Запаси 1100 1 0 

Виробничі запаси 1101 1 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
1125 0 0 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

73594 

 

9575 

з бюджетом 1135 2 2 

у тому числі з податку на прибуток 1136 1 1 

з нарахованих доходів 1140 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12 62 

Поточні фінансові інвестиції 1160 3690 227058 

Гроші та їх еквіваленти 1165 55 7696 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 55 7696 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 298 

Частка перестраховика у страхових 

резервах 
1180 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 77353 244692 

III. Необоротні активи, утримувані 

для продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 1220029 1216787 

 

Пасив Код рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 388 388 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 314689 445113 
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Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 3 3 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 -46726 -421043 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 268354 24460 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 2370 1192304 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат 

персоналу 
1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на 

початок звітного періоду) 
1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних 

виплат; (на початок звітного періоду) 
1532 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок 

звітного періоду) 
1533 0 0 

інші страхові резерви; (на початок 

звітного періоду) 
1534 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 2370 1192304 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 933821 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 3 12 

за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1 4 

за розрахунками з оплати праці 1630 2 7 

за одержаними авансами 1635 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
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за страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 15478 0 

Усього за розділом IІІ 1695 949305 23 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 

необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 

V. Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного фонду 
1800 0 0 

Баланс 1900 1220029 1216787 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

Форма № 2 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, 

валова сума 
2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у 

резерві незароблених премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за 

страховими виплатами 
2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

0 

 

0 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших 

страхових резервів 
2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, 

валова сума 
2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в 

інших страхових резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 75 0 

Дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання 2122 0 0 
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біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

Адміністративні витрати 2130 ( 2377 ) ( 5364 ) 

Витрати на збут 2150 ( 11 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від зміни вартості активів, 

які оцінюються за справедливою 

вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання 

біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від 

операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 2312 ) ( 5364 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 49829 

Інші фінансові доходи 2220 13216 929 

Інші доходи 2240 952294 97249 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 46366 ) ( 105857 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 304153 ) ( 6957 ) 

Інші витрати 2270 ( 986995 ) ( 95212 ) 

Прибуток (збиток) від впливу 

інфляції на монетарні статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до 

оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 374317 ) ( 65383 ) 

Витрати (дохід) з податку на 

прибуток 
2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої 

діяльності після оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 374317 ) ( 65383 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів 
2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 
2415 130424 198658 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до 

оподаткування 
2450 130424 198658 

Податок на прибуток, пов’язаний з 

іншим сукупним доходом 
2455 0 0 
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Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
2460 130424 198658 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 

2355 та 2460) 
2465 -243893 133275 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 0 0 

Витрати на оплату праці 2505 70 60 

Відрахування на соціальні 

заходи 
2510 26 22 

Амортизація 2515 2 3 

Інші операційні витрати 2520 2287 5279 

Разом 2550 2385 5364 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих 

акцій 
2600 100 100 

Скоригована середньорічна 

кількість простих акцій 
2605 100 100 

Чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2610 -3743 -654 

Скоригований чистий прибуток 

(збиток) на одну просту акцію 
2615 -3743 -654 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

 

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента: 

  повне найменування і код за 

ЄДРПОУ аудиторської фірми або 

прізвище, ім'я та по батькові 

аудитора 

 Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УПК-Аудит Лтд.",   

upk-audit.com.ua 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30674018 

 

  місцезнаходження або місце 

проживання 

 04116 Україна, Шевченкiвський район, місто Київ, 

вулиця  Старокиївська,буд.10, лiтера «И» 

  реквізити свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників 

ринку цінних паперів (якщо емітент 

є професійним учасником ринку 

цінних паперів) 

  

 

Емітент не є професійним учасником ринку цінних 

паперів 

  реквізити свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

 Свідоцтво Аудиторської палати України від 26 

січня 2001 № 2228 (дiя свiдоцтва рiшенням АПУ 

вiд 04.11.2010  № 221/3 подовжена до 04.11.2015). 

Внесено до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки професійних 

учасників ринку цінних паперів, рiшенням 

НКЦПФР вiд 07 липня 2014 року реєстраційний 

mailto:upk-audit@upk-audit.com.ua
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номер Свідоцтва № 219, Серія та номер свідоцтва П 

00219; строк дії Свідоцтва з 07.07.2014 р. по 

04.11.2015 р.  

Свідоцтво про відповідність системи контролю 

якості № 0087, видане Аудиторською Палатою 

України згідно рішення від 23.12.2010  № 224/4. 

 

 

 

2. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про 

публічне/приватне розміщення 

1 Дата і номер рішення (протоколу) 

про публічне розміщення 

облігацій;  

найменування органу, який 

прийняв рішення;  

Протокол № 03/10 від 03 жовтня 2014 року  

 

Рішення прийняте Позачерговими загальними 

зборами акціонерів Емітента    

порядок проведення та кількість 

учасників голосування;  

Порядок проведення голосування: голосування на 

зборах відбувалось з використанням бюлетенів для 

голосування. Одна акція – один голос.  

Кількість учасників голосування становить 5 (п’ять) 

учасників (їх представників), що відповідає 100 % від 

загальної кількості учасників ПрАТ «ГАЗТЕК» 

кількість та відсоток голосів, 

якими приймалось рішення про 

розміщення 

100 голосів, що складає 100 % від загальної кількості 

голосуючих акцій Емітента  

2 Мета використання фінансових 

ресурсів, залучених від 

публічного/приватного 

розміщення облігацій (конкретні 

обсяги та напрями використання) 

Метою емісії облігацій є залучення коштів: 

емітент планує спрямувати кошти, залучені від 

продажу облігацій серії В (700 000 000 (сімсот 

мільйонів) гривень 00 копійок)на такі напрями: 

1) на придбання цінних паперів пайових та/або 

корпоративних інвестиційних фондів в обсязі – 98 % 

на сумму 686 000 000,00; 

2) на придбання корпоративних прав тих 

емітентів, які є підприємствами нафтогазової 

промисловості в обсязі – 2 % на сумму 14 000 000,00; 

3 Джерела погашення та виплати 

доходу за облігаціями 

Виплата % (доходу) та погашення облігацій 

відбувається за рахунок грошових коштів, отриманих 

від господарської діяльності Емітента, що 

залишаються після розрахунків із бюджетом та 

сплати інших обов’язкових платежів. 

  

4 Зобов'язання емітента щодо 

невикористання коштів, отриманих при 

публічному/приватному розміщенні 

облігацій в рахунок їх оплати, для 

формування і поповнення статутного 

капіталу емітента, а також покриття 

збитків від господарської діяльності 

Емітент зобов'язується не використовувати 

кошти, залучені від публічного розміщення 

облігацій, для формування і поповнення 

статутного капіталу емітента, а також для 

покриття його збитків від господарської 

діяльності шляхом зарахування доходу від 

продажу облігацій як результату поточної 
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шляхом зарахування доходу від 

продажу облігацій як результату 

поточної господарської діяльності 

господарської діяльності. 

 

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного/приватного 

розміщення: 

1) параметри випуску: 

  характеристика 

облігацій (іменні; 

відсоткові/цільові/ди

сконтні; звичайні 

(незабезпечені) / 

забезпечені) 

Іменні, відсоткові, забезпечені   

  кількість облігацій 700 000,00 (сімсот тисяч) штук  

  номінальна вартість 

облігації 
 1000 (одна тисяча) грн. 

  загальна номінальна 

вартість випуску 

облігацій 

700 000 000,00 (сімсот мільйонів) грн.  

  серія облігацій* Серія В 

  кількість облігацій та 

порядкові номери 

облігацій в серії 

облігацій* 

 700 000,00 (сімсот тисяч) штук  

  загальна номінальна 

вартість облігацій в 

серії облігацій* 

700 000 000,00 (сімсот мільйонів) грн.  

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про 

публічне/приватне розміщення забезпечених облігацій): 

  вид забезпечення 

(порука / гарантія / 

страхування ризиків 

непогашення 

основної суми боргу 

та/або невиплати 

доходу за 

облігаціями) 

 страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або 

невиплати доходу за облігаціями 

  розмір забезпечення  700 000 000,00 (сімсот мільйонів) грн.  

  найменування, 

місцезнаходження, 

код за ЄДРПОУ 

поручителя(ів)/гаран

та(ів)/страховика(ів), 

місце та дата 

 Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Скіфія»; 

Україна, 04116,  м. Київ, вул. Шолуденка, 3, оф. 308, тел./ факс 

(044)  230- 47-28, 230-47-27, код за ЄДРПОУ 20945990 

Державну реєстрацію страховика проведено Шевченківською 

районною у місті Киеві державною адміністрацією 10.07.2002 
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проведення його (їх) 

державної реєстрації 

  розмір власного 

капіталу 

поручителя/гаранта 

39 950 тис. грн..  

  реквізити 

документів, що 

підтверджують 

забезпечення 

(гарантія / договір 

поруки / договір 

страхування ризиків 

непогашення 

основної суми боргу 

та/або невиплати 

доходу за 

облігаціями) 

 Договір добровільного страхування фінансових ризиків  

№ 10-14-25 ФР  від 03жовтня 2014 р. 

  істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу 

та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання 

договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається 

гарантія, строк і порядок виконання 

 

Істотними умовами договору страхування є (сума, строк і порядок виконання договору): 

Витяг: 

 

«….3. Страхова сума та терміни її сплати 

3.1. Страхова  сума – грошова сума, у межах якої Страховик у відповідності до умов страхування 

зобов’язаний здійснити виплату при настанні страхового випадку. Страхова сума визначається 

виходячи з загального розміру емісії іменних відсоткових забезпечених облігацій, загальною кількістю 

700 000 (сімсот тисяч) штук, номінальною вартістю за одну облігацію – 1 000,00 (одна тисяча) гривень та 

Проспекту емісії.  

3.2. Страхова сума (максимальний ліміт відповідальності)  на одну облігацію складає 1 000,00 (одна тисяча) 

гривень. 

3.3. Максимальний загальний розмір страхової суми складає  700 000 000,00 (сімсот мільйонів) гривень 00 

коп.  

 … 

…6. Термін та територія дії договору страхування 
6.1 Територія дії договору страхування  -  страховий захист діє на всій території України. 

6.2. Договір страхування діє до повного виконання Страхувальником його зобов’язань перед 

Вигодонабувачами.  

 

7. Строк дії договору 
7.1. Страховий договір  набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, але не раніше внесення 

страхового платежу згідно Розділу 4 цього Договору та з дати реєстрації випуску облігацій та проспекту їх 

емісії Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.  

7.2. Дія Договору страхування закінчується наступного дня, після того, як уповноважена особа Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку видасть розпорядження про скасування реєстрації емісії 

облігації. 

7.3. Строк чинності Договору може бути змінений за письмовою згодою Страховика і Страхувальника.  

7.4.  Договір може бути розірвано за взаємною згодою Страховика і Страхувальника.   

… 

10. Дії Страхувальника (або Вигодонабувача)  при настанні страхового випадку та Умови здійснення 

страхової виплати 
10.1. При настанні страхових випадків, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник (або 

Вигодонабувач)  зобов'язаний без затримки сповістити про це в компетентні органи - органи правопорядку, 

пожежної охорони, та не пізніше чим за 5 днів (за винятком вихідних та святкових днів), повідомити про це 
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Страховика або його представника,  факсимільним засобом зв’язку за телефоном, який встановлено у п. 14 

Договору страхування. 

10.2. При настанні страхових випадків, передбачених п.п.2.1.1 та 2.1.2 цього Договору, Страхувальник  

зобов'язаний самостійно вжити всіх можливих заходів по зменшенню розміру збитків та запобіганню їх 

подальшого поширення в обставинах, що склалися. Страховик звільнюється від відшкодування збитків, якщо 

вони виникли внаслідок того, що Страхувальник навмисно не вживав після настання страхового випадку 

можливих реальних заходів для їх зменшення 

10.3. При настанні страхового випадку Страхувальник (або Вигодонабувач) також зобов'язаний: 

10.3.1. Подати Страховику письмову заяву встановленої форми про виплату страхового відшкодування з 

визначенням обставин страхового випадку. 

10.3.2. Представити Страховику всю необхідну інформацію про страховий випадок, що відбувся, і завдані 

ним збитки, а також документи для встановлення факту страхового випадку і розміру збитку. Якщо такої 

інформації і документів у нього немає, то сприяти Страховику в їх одержанні. 

10.3.3. Приймати  участь разом з Страховиком у визначенні розміру збитку. 

10.3.4. Вжити всіх можливих заходів для з'ясування причин та наслідків страхового випадку. 

10.3.5. Прийняти необхідні заходи для вимагання виконання Страхувальником фактично невиконаних ними 

зобов’язань. 

10.3.6. У випадку, якщо відбудеться повне (часткове) фактичне виконання Страхувальником своїх 

зобов’язань перед Вигодонабувачем у будь-якому обсязі і в будь-якій формі, негайно повідомити про це 

Страховика. 

10.3.7. Самостійно або по вимозі Страховика вжити всі заходи і дії, що необхідні для здійснення права 

вимоги до Страхувальника, аж до судового переслідування останнього.  

10.3.8. По можливості сприяти Страховику в судовій справі про відшкодування збитків по страховому 

випадку. 

10.4. Після отримання заяви або повідомлення Страхувальника про страховий випадок, Страховик 

зобов'язаний: 

а) З'ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити розмір завданого 

Страхувальнику збитку. 

б) Зробити розрахунок суми страхового відшкодування. 

в) Виплатити страхове відшкодування в строк, встановлений Договором страхування. 

10.5.  Страхове відшкодування виплачується Страховиком в термін, не більше 15 робочих днів, після 

прийняття рішення про виплату на підставі заяви Страхувальника (або Вигодонабувача)  про виплату 

страхового відшкодування та всіх необхідних документів, що дозволяють визначити розмір зазнаних 

Вигодонабувачем збитків, а також страхового акту, який складається Страховиком або уповноваженою ним 

особою.  

10.6.  Страхувальник (або Вигодонабувач) зобов'язаний передати Страховику всі документи та повідомити 

його про відомості, необхідні для здійснення Страховиком страхового відшкодування. 

Якщо після виплати страхового відшкодування виявиться обставина, що позбавляє Страхувальника права на 

одержання страхового відшкодування за Договором страхування, то Страхувальник (Вигодонабувач) 

зобов'язаний повернути Страховику одержану суму…» 

 

  відомості про 

наявність між 

емітентом та 

поручителем/гаранто

м/страховиком 

відносин контролю, 

укладених 

правочинів тощо 

 Станом на момент укладення Договору добровільного страхування 

фінансових ризиків № 10-14-25 ФР від 03жовтня 2014 року відсутні 

будь-які відносини контролю між страховиком та Емітентом.  

Станом на момент укладення вищенаведеного Договору між 

Емітентом та Страховиком укладено Договір  добровільного 

страхування фінансових ризиків № 04-13-22 ФР від 26 квітня 2013 

року. 

Інші правочини між страховиком та Емітентом не укладались. 

  

баланс та звіт про фінансові результатистраховика за звітний рік, що передував року, у якому 

подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (31.12.2013р., 

тис.грн.) 

 Річна фінансова звітність страховика за 2013 рік 

 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 
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Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СКIФIЯ" 
за ЄДРПОУ 20945990 

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 96220 

Вид економічної 

діяльності 
Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
15  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 04116, м.Київ, Шолуденко, буд. 3  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 143 166 163 

первісна вартість 1001 266 323 266 

накопичена амортизація 1002 123 157 103 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 97 75 150 

первісна вартість 1011 379 350 382 

знос 1012 282 275 232 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 36959 33635 35107 
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Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 37199 33876 35420 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 0 4 0 

Виробничі запаси 1101 0 4 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1125 331 623 826 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

0 

 

0 

 

0 

з бюджетом 1135 0 0 14 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 7 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 342 288 372 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 3966 4 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2868 3063 3213 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 2868 3063 3213 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 9 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 302 1097 606 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 23 27 33 

резервах незароблених премій 1183 279 1070 573 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 3843 9048 5044 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 41042 42924 40464 

 

Пасив Код На початок На кінець На дату 
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рядка звітного 

періоду 

звітного 

періоду 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 37116 37116 37116 

Внески до незареєстрованого статутного 

капіталу 
1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 106 1906 106 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2040 928 689 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 39262 39950 37911 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 180 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 180 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 1542 2277 2412 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 163 146 259 

резерв незароблених премій; (на початок 

звітного періоду) 
1533 1379 2131 2153 

інші страхові резерви; (на початок звітного 

періоду) 
1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 1542 2457 2412 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 1610 0 0 0 
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за довгостроковими зобов’язаннями 

за товари, роботи, послуги 1615 1 3 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 71 140 82 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 140 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 28 0 0 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 138 373 59 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від 

перестраховиків 
1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 1 0 

Усього за розділом IІІ 1695 238 517 141 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 41042 42924 40464 

 

Примітки 

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього 2013р.- 623,0 тис. грн.Розрахунки з 

вiтчизняними страхувальниками та перестрахувальниками - 623,0, Розрахунки з 

перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 0,0. Дебiторська заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги всього 2012р.- 331,0 тис. грн.Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та 

перестрахувальниками - 283,0, Розрахунки з перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 

48,0. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги всього 2011р.- 826,0 тис. 

грн.Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками та перестрахувальниками - 770,0, Розрахунки з 

перестраховиками по вiдшкодуванням в нац. валютi- 56,0.  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена тис. грн.:  

2013р. розрахунки з iншими дебiторами - 244,0, витрати майбутнiх перiодiв - 5,0, розрахунки з 

вiтчизняними постачальниками - 39,0. 2012р. розрахунки з iншими дебiторами - 310,0, витрати 

майбутнiх перiодiв - 0,0 розрахунки з вiтчизняними постачальниками- 25,0. 2011р.розрахунки з 

iншими дебiторами -318,0, витрати майбутнiх перiодiв - 7,0, розрахунки з вiтчизняними 

постачальниками-54,0.  

 

Запаси тис. грн. 2013р.:Паливо - 0,1, Запаснi частини- 3,9.  

 

 

 

 

   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за ЄДРПОУ 20945990 
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"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СКIФIЯ" 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 рік 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 2480 3710 

Премії підписані, валова сума 2011 4954 3974 

Премії, передані у перестрахування 2012 2513 744 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -752 774 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 791 -294 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 17 ) ( 2230 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 321 301 

Валовий: прибуток 2090 2142 1179 

Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 22 85 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 17 74 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових 

резервах 
2112 5 -11 

Інші операційні доходи 2120 354 152 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2381 ) ( 0 ) 

Витрати на збут 2150 ( 34 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 57 ) ( 148 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 
2190 46 1268 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 2195 ( 0 ) ( 0 ) 



 49 

збиток 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 856 276 

Інші доходи 2240 0 36 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 29 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 

статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 902 1551 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -140 -199 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 762 1352 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період 

попереднього року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 762 1352 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 22 95 

Витрати на оплату праці 2505 1078 712 

Відрахування на соціальні заходи 2510 389 281 

Амортизація 2515 64 70 

Інші операційні витрати 2520 919 1072 

Разом 2550 2472 2230 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 15794 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 48.24617 0 
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Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 

просту акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином тис. грн.: 

2013р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у 

звiтному перiодi -17,00. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами -321. 2012р.Витрати, 

пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв (лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у звiтному перiодi -

7,00.Матерiальнi затрати -95,0. Витрати на оплату працi - 712,0.Вiдрахування на соцiальнi заходи - 

281,0. Амортизацiя -70. Iншi витрати, вiднесенi на собiвартiсть -1065,0.Чистi понесенi збитки за 

страховими виплатами -301,0 .2011р.Витрати, пов’язанi з регулюванням страхових випадкiв 

(лiквiдацiйнi витрати), якi сталися у звiтному перiодi -11,0.Матерiальнi затрати -100,0. Витрати на 

оплату працi - 540,0.Вiдрахування на соцiальнi заходи - 194,0. Амортизацiя -69. Iншi витрати, 

вiднесенi на собiвартiсть -922,0.Чистi понесенi збитки за страховими виплатами -333,0. 

 

Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином тис. грн.. 2013р.: 

Матерiальнi затрати- 22,0. Витрати на оплату працi -1078,0. Вiдрахування на соцiальнi заходи - 

389,0. Амортизацiя - 64,0. Орендна плата -295,1. Комунальнi послуги -5,0. Iншi адмiнiстративнi 

витрати - 527,9. 

 

Витрати на збут були представленi наступним чином тис. грн. 2013р.: 

Витрати, пов’язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування, перестрахування 

(аквiзицiйнi витрати) - 11,9. Iншi витрати на збут послуг (реклама) - 22,1. 

 

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином: 

Доходи 2013р.Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi- 15,0.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших 

страхових резервiв -22,0. % по залишках коштiв на рахунках - 1,8. Iншi операцiйнi доходи - 3,0. 

Агентська винагорода- 76,4. На ведення справи - 16,0. Регрес - 147,3. Частка перестрах. В страх. 

Вiдшкод. - 94,5. 

Витрати 2013р. Сумнiвнi та безнадiйнi борги -27,3. Регресна частка перестраховика -5,0. Членськi 

внески- 22,6. Списання необоротних активiв -2,1.  

Доходи 2012р.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв -85,0. Агентська винагорода- 61,6. 

Регрес -22,3. Частка перестрах. В страх. Вiдшкод. - 68,1 

Витрати 2012р. Iншi операцiйнi витрати-148,0.  

Доходи 2011р. Агентська винагорода- 79,3. Регрес -82,6. Частка перестрах. В страх. Вiдшкод. -97,0 

Витрати 2011р.Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв-154,1.  

 

Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином тис. грн..: 

2013р. Доходи вiд депозитiв- 253,3. Доходи вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй-13,0. Переоцiнка 

фiнансових iнвестицiй -589,7. 

2012р. Доходи вiд депозитiв- 276,0 

2011р. Доходи вiд депозитiв- 256,2  

 

3) порядок та умови 

конвертації облігацій 

у власні акції 

емітента (для 

емітентів - 

акціонерних 

товариств)* 

 конвертацію облігацій у власні акції Емітента не передбачено  

4) інформація про 

права, які надаються 

власникам облігацій, 

щодо яких прийнято 

рішення про 

публічне/приватне 

розміщення 

  - купувати та продавати облігації на вторинному ринку;  

- отримувати відсотковий дохід у строки, передбачені умовами 

розміщення; 

- подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов емісії 

облігацій; 

- право на отримання номінальної вартості у строк погашення 

облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період; 
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- отримати номінальну вартість у строк викупу облігацій; 

- здійснювати інші операції, що не суперечать чинному 

законодавству та умовам емісії облігацій; 

- інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним 

законодавством. 

Власники облігацій не мають права брати участь в 

управлінні Емітентом. 

Особи, які є власниками облігацій, набувають 

вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування 

на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача 

цінних паперів. 

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати: 

1) дати початку та 

закінчення укладення 

договорів з першими 

власниками у процесі 

публічного/приватно

го розміщення 

облігацій; адреса, де 

відбуватиметься 

укладення договорів 

з першими 

власниками у процесі 

публічного/приватно

го розміщення 

облігацій 

 Дата початку укладання договорів з першими власниками – 

08.12.2014;  

дата закінчення укладання договорів з першими власниками – 

08.12.2015 включно. 

Укладання договорів із першими власниками в процесі публічного 

розміщення договорів буде проводитись на фондовій біржі: 

Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова 

біржа» згідно Правил Публічного акціонерного товариства 

«Східно-Європейська фондова біржа» за адресою: Публічне 

акціонерне товариство «Східно-європейська фондова біржа», 

03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літ. «И». Код за ЄДРПОУ 

35524548. 

2) можливість 

дострокового 

закінчення укладення 

договорів з першими 

власниками у процесі 

публічного/приватно

го розміщення 

облігацій (у разі 

якщо на 

запланований обсяг 

облігацій укладено 

договори з першими 

власниками та 

облігації повністю 

оплачено) 

 Дострокове закінчення укладання договорів з першими 

власниками облігацій можливе лише за умови, якщо на 

запланований обсяг облігацій достроково будуть укладені договори 

з першими власниками та за умови повної оплати облігацій до 

настання терміну закінчення укладання договорів із першими 

власниками. Рішення про дострокове закінчення укладання 

договорів з першими власниками приймається уповноваженим 

органом Емітента, а саме директором шляхом видання ним 

відповідного рішення, яке оформлюється наказом. 

3) дії, що проводяться в 

разі дострокового 

закінчення укладення 

договорів з першими 

власниками у процесі 

публічного/приватно

го розміщення 

 У разі дострокового закінчення укладення договорів з першими 

власниками у процесі публічного розміщення облігацій, якщо на 

запланований обсяг облігацій будуть укладені договори із першими 

власниками та за умови повної оплати до настання терміну 

закінчення укладання договорів із першими власниками, 

виконавчий орган Емітента (директор): 

1. приймає рішення про дострокове закінчення укладення 
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облігацій (якщо на 

запланований обсяг 

облігацій укладено 

договори з першими 

власниками та 

облігації повністю 

оплачено) 

договорів з першими власниками; 

2. затверджує результати укладення договорів з першими 

власниками; 

3. затверджує результати розміщення облігацій; 

4. затверджує звіт про результати розміщення облігацій. 

4) 

порядок подання заяв 

на придбання 

облігацій 

 Подання заяви на придбання облігацій буде здійснюватись з 

08.12.2014 року по 08.12.2015 року у порядку згідно Правил та 

Регламенту біржи, через яку прийнято рішення здійснювати 

публічне розміщення облігацій та у відповідно до вимог чинного 

законодавства України.  

Заяви на придбання облігацій в ході укладення договорів із 

першими власниками облігацій подаються під час проведення 

аукціону на біржі, через яку відбувається розміщення облігацій. 

Заяви обов’язкового повинні містити кількість цінних паперів та 

ціну одного цінного паперу, або однозначні умови її визначення.  

Заяви можуть подавати члени біржі або клієнти біржі – 

юридичні/фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.  

5) 

порядок укладання 

договорів купівлі-

продажу облігацій 

 Укладання договорів купівлі-продажу облігацій буде 

проводитись серед юридичних і фізичних осіб, резидентів та 

нерезидентів України на фондовій біржі Публічне акціонерне 

товариство «Східно-Європейська фондова біржа» відповідно до 

Правил та Регламенту зазначеної біржі. 

Розрахунок за облігації на виконання договорів із першими 

власниками будуть здійснювати без дотримання принципу 

«поставка проти оплати» 

 

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема: 

  запланована ціна 

продажу облігацій 

під час розміщення 

(за номінальною 

вартістю / з 

дисконтом (нижче 

номінальної 

вартості) / з премією 

(вище номінальної 

вартості)) 

     Запланована ціна продажу облігацій під час укладання договорів 

із першими власниками - за номінальною вартістю. 

    Номінальна вартість 1 облігації складає 1 000,00 (одна тисяча) 

грн. 

Під час укладання договорів із першими власниками 

облігацій фактична ціна продажу облігацій визначається попитом 

та пропозицією, але не може бути меншою, ніж номінальна 

вартість.  

 

  валюта, у якій 

здійснюється оплата 

облігацій 

(національна або 

іноземна валюта) 

 Оплата за облігації здійснюється в національній валюті України 

гривні.  

  найменування і 

реквізити банку та 

номер поточного 

рахунку, на який 

вноситиметься 

 Оплата облігацій здійснюється шляхом перерахування 100 

% вартості облігацій на рахунки Емітента у національній валюті: 

1. р/р 26004300521001 в ПАТ КБ «Надра», м. Києва, МФО 

380764, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31815603; 

2. р/р 2600603749 в АБ «Кліринговий дім», м. Києва, МФО 
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оплата за облігації 

(якщо оплата 

облігацій 

здійснюється у 

національній валюті 

та іноземній валюті, - 

окремо вказуються 

номери рахунків у 

національній та 

іноземній валютах) 

300647, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31815603. 

 

  

строк оплати 

облігацій 

 Строк оплати облігацій встановлюється відповідно до умов 

договору купівлі-продажу цінних паперів, але не пізніше дати 

закінчення терміну укладення договорів з першими власниками   

08.12.2015 року. Для купівлі облігації покупець повинен 

обов’язково мати рахунок у цінних паперах, відкритий в одній з 

ліцензованих НКЦПФР депозитарних установ.   

                                                                                                                                                                                          

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами 

щодо розміщення облігацій цього випуску): 

  повне найменування Емітент прийняв рішення не залучати андерайтера до публічного 

розміщення облігаційта розміщує облігації самостійно 

 код за ЄДРПОУ _________________________________ 

 місцезнаходження _________________________________ 

 номери телефонів та 

факсів 

_________________________________ 

 номер і дата видачі 

ліцензії на 

провадження 

професійної 

діяльності на 

фондовому ринку – 

діяльності з торгівлі 

цінними паперами, а 

саме, анреррайтингу 

_________________________________ 

 Реквізити договору 

(попереднього 

договору) з 

андеррайтером 

(номер, дата 

укладання) 

_________________________________ 

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснювати 

публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про публічне 

розміщення облігацій): 

  повне найменування  Публічне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова 

біржа» 



 54 

  код за ЄДРПОУ   35524548 

  місцезнаходження  03680, м. Київ, вул. Боженка, 86, літ. «И» 

  номери телефонів та 

факсів 

 (044) 200-09-70, 200-09-71, 200-09-72 

  номер і дата видачі 

ліцензії на 

провадження 

професійної 

діяльності на 

фондовому ринку - 

діяльності з 

організації торгівлі 

на фондовому ринку 

 АВ № 581397 від 21.06.2011, строк дії: 05.03.2009-05.03.2019 

 

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів: 

  повне найменування  Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій 

України» 

  місцезнаходження  01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3 

  код за ЄДРПОУ  30370711 

  реквізити договору 

(попереднього 

договору) про 

обслуговування 

випусків цінних 

паперів (номер, дата 

укладення) 

 Заява № ОВ-2949 від 26.12.2013 про приєднання до Умов Договору 

про обслуговування випусків цінних паперів, розміщеного на сайті 

Публічного акціонерного товариства «Національний Депозитарій 

України» за посиланням: 

http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obslug_vipuskiv.pdf 

 

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру власників іменних цінних 

паперів (депозитарну установу / Центральний депозитарій цінних паперів): 

  повне найменування  Публічне акціонерне товариство «Національний Депозитарій 

України» 

  місцезнаходження   01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, буд. 3 

  код за ЄДРПОУ  30370711 

  реквізити договору 

про надання реєстру 

власників іменних 

цінних паперів 

(номер, дата 

укладення) 

(зазначаються у разі 

складання такого 

договору) 

  Заява № ОВ-2949 від 26.12.2013 про приєднання до Умов 

Договору про обслуговування випусків цінних паперів, 

розміщеного на сайті Публічного акціонерного товариства 

«Національний Депозитарій України» за посиланням: 

http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obslug_vipuskiv.pdf 

 

  номер, серія та дата 

видачі ліцензії на 

здійснення 

 _________________________________ 

http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obslug_vipuskiv.pdf
http://csd.ua/images/stories/pdf/umovi_dog_obslug_vipuskiv.pdf
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професійної 

діяльності на 

фондовому ринку - 

депозитарної 

діяльності 

депозитарної 

установи 

(зазначаються у разі, 

якщо особою, 

визначеною на 

надання емітенту 

реєстру власників 

іменних цінних 

паперів, є 

депозитарна 

установа) 

7 Строк та порядок 

повернення внесків, 

внесених в оплату за 

облігації, у разі 

визнання емісії 

облігацій недійсною 

  У разі визнання НКЦПФР емісії облігацій серії В недійсною, 

Емітент протягом  90  календарних днів з моменту прийняття 

НКЦПФР рішення про визнання емісіїцінних паперів  недійсною, 

повертає першому власнику облігацій грошові кошти, отримані від 

розміщення облігацій серії В. 

8 Строк та порядок 

повернення внесків, 

внесених в оплату за 

облігації, у разі 

незатвердження в 

установлені строки 

результатів 

укладення договорів 

з першими 

власниками у процесі 

публічного/приватно

го розміщення 

облігацій 

 У разі незатвердження директором Емітента у встановлені строки 

результатів укладення договорів із першими власниками у процесі 

публічного розміщення облігацій серії В, Емітент повертає першим 

власникам внески, унесені ними за оплату облігації серії В 

протягом 90 календарних днів з дня закінчення строку для 

затвердження результатів укладення договорів з першими 

власниками.  

 

9 Порядок надання 

копії зареєстрованого 

проспекту емісії 

облігацій та копії 

зареєстрованих змін 

до проспекту емісії 

облігацій (у разі 

внесення таких змін) 

особам, які є 

учасниками 

приватного 

розміщення 

облігацій  

  

 

_____________________ 

10 Перелік осіб, які є 

учасниками 

 

_________________ 
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приватного 

розміщення 

облігацій (у разі 

прийняття рішення 

про приватне 

розміщення 

облігацій) 

11 

Умови та дата 

закінчення обігу 

облігацій 

 Облігації обертаються вільно на території України протягом всього 

строку їх обігу. Обіг облігацій здійснюється по рахунках у цінних 

паперах в депозитарних установах та в депозитарії ПАТ 

«Національний Депозитарій України» (Центральний Депозитарій). 

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має 

відкрити рахунок у цінних паперах у обраній ним депозитарній 

установі. 

 Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх 

зарахування на рахунок у цінних паперах власника у депозитарній 

установі та підтверджується випискою з цього рахунку, що 

надається депозитраною установою. Строк обігу облігацій 

починається з дня, наступного за днем реєстрації Національною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати 

розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 

облігацій по 06.09.2029 р. включно. 

     На вторинному ринку облігації продаються за договірною 

ціною. Емітент має право придбати облігації на вторинному ринку 

за договірною ціною, здійснити подальшу реалізацію придбаних 

облігацій, укладати цивільно-правові договори відносно 

викуплених облігацій, зберігати облігації на рахунках у цінних 

паперах до погашення випуску та здійснювати по відношенню до 

облігацій цього випуску бідь-які інші дії, що не суперечать 

чинному законодавству України.   

 

12 Інформація щодо викупу емітентом облігацій: 

  випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій  

 

 За бажанням у період обігу облігацій власник облігацій має право пред’явити облігації 

Емітенту для їх викупу у передбачені нижче терміни, вказані у таблиці: 

Викуп здійснюється Емітентом самостійно за адресою Емітента:  04116, Україна, м. Київ, 

вул. Маршала Рибалка, 11, ПрАТ «ГАЗТЕК». Викуп облігацій може відбуватися лише в 

період обігу облігацій. 

При проведенні викупу облігацій у дати викупу, вказані у таблиці 1, Емітент одночасно 

виплачує відсотковий дохід за відповідний відсотковий період, що передував даті початку 

викупу. 

Викуп здійснюється після кожного відсоткового періоду, при цьому відсоткова ставка 

може змінюватись з другого по п’ятдесят дев’ятий відсоткові періоди. При цьому 

емітент своїм рішенням може змінити відсоткову ставку або залишити її незмінною на 

попередньому рівні.  

Для здійснення емітентом викупу у дати викупу, вказані у таблиці 1, власник облігацій 

(належним чином уповноважена особа) подає до Емітента повідомлення про намір 

здійснити продаж облігацій у строки, вказані в таблиці 1.  

Викуп облігацій здійснюється за договірною ціною, але не нижчою ніж номінальна 

вартість облігацій, у дати  викупу, вказані в Таблиці 1: 
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ТАБЛИЦЯ 1 

 

Відсотковий 

період 

Дата початку 

подання 

повідомлення 

Дата закінчення 

подання 

повідомлення 

Дата викупу 

i.      1.    25.02.2015   05.03.2015 09.03.2015 11.03.2015 

2.  23.05.2015 03.06.2015 08.06.2015 10.06.2015 

3.  27.08.2015 02.09.2015 07.09.2015 09.09.2015 

4.  28.11.2015 03.12.2015 08.12.2015 10.12.2015 

5.  28.02.2016 03.03.2016 08.03.2016 10.03.2016 

6.  27.05.2016 02.06.2016 07.06.2016 09.06.2016 

7.  26.08.2016 01.09.2016 06.09.2016 08.09.2016 

8.  28.11.2016 03.12.2016 08.12.2016 10.12.2016 

9.  28.02.2017 04.03.2017 09.03.2017 11.03.2017 

10.  28.05.2017 03.06.2017 08.06.2017 10.06.2017 

11.  27.08.2017 02.09.2017 07.09.2017 09.09.2017 

12.  28.11.2017 03.12.2017 08.12.2017 10.12.2017 

13.  28.02.2018 04.03.2018 09.03.2018 11.03.2018 

14.  28.05.2018 03.06.2018 08.06.2018 10.06.2018 

15.  27.08.2018 02.09.2018 07.09.2018 09.09.2018 

16.  28.11.2018 03.12.2018 08.12.2018 10.12.2018 

17.  28.02.2019 04.03.2019 09.03.2019 11.03.2019 

18.  28.05.2019 04.06.2019 08.06.2019 10.06.2019 

19.  27.08.2019 02.09.2019 07.09.2019 09.09.2019 

20.  28.11.2019 04.12.2019 08.12.2019 10.12.2019 

21.  28.02.2020 03.03.2020 08.03.2020 10.03.2020 

22.  27.05.2020 02.06.2020 07.06.2020 09.06.2020 

23.  28.08.2020 03.09.2020 06.09.2020 08.09.2020 

24.  28.11.2020 04.12.2020 08.12.2020 10.12.2020 

25.  28.02.2021 03.03.2021 09.03.2021 11.03.2021 

26.  27.05.2021 03.06.2021 08.06.2021 10.06.2021 

27.  28.08.2021 03.09.2021 07.09.2021 09.09.2021 

28.  28.11.2021 03.12.2021 08.12.2021 10.12.2021 

29.  27.02.2022 02.03.2022 09.03.2022 11.03.2022 

30.  26.05.2022 01.06.2022 08.06.2022 10.06.2022 

31.  28.08.2022 03.09.2022 07.09.2022 09.09.2022 

32.  28.11.2022 04.12.2022 08.12.2022 10.12.2022 

33.  28.02.2023 03.03.2023 09.03.2023 11.03.2023 

34.  28.05.2023 03.06.2023      08.06.2023 10.06.2023 

35.  27.08.2023 02.09.2023 07.09.2023 09.09.2023 

36.  28.11.2023 03.12.2023 08.12.2023 10.12.2023 

37.  28.02.2024 04.03.2024 08.03.2024 10.03.2024 

38.  28.05.2024 03.06.2024 07.06.2024 09.06.2024 

39.  27.08.2024 02.09.2024 06.09.2024 08.09.2024 

40.  28.11.2024 03.12.2024 08.12.2024 10.12.2024 

41.  28.02.2025 04.03.2025 09.03.2025 11.03.2025 

42.  28.05.2025 03.06.2025 08.06.2025 10.06.2025 

43.  27.08.2025 02.09.2025 07.09.2025 09.09.2025 

44.  28.11.2025 03.12.2025 08.12.2025 10.12.2025 
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45.  28.02.2026 04.03.2026 09.03.2026 11.03.2026 

46.  28.05.2026 03.06.2026 08.06.2026 10.06.2026 

47.  27.08.2026 02.09.2026 07.09.2026 09.09.2026 

48.  28.11.2026 03.12.2026 08.12.2026 10.12.2026 

49.  28.02.2027 04.03.2027 09.03.2027 11.03.2027 

50.  28.05.2027 03.06.2027 08.06.2027 10.06.2027 

51.  27.08.2027 02.09.2027 07.09.2027 09.09.2027 

52.  28.11.2027 03.12.2027 08.12.2027 10.12.2027 

53.  28.02.2028 03.03.2028 08.03.2028 10.03.2028 

54.  27.05.2028 02.06.2028 07.06.2028 09.06.2028 

55.  26.08.2028 01.09.2028 06.09.2028 08.09.2028 

56.  28.11.2028 03.12.2028 08.12.2028 10.12.2028 

57.  28.02.2029 04.03.2029 09.03.2029 11.03.2029 

58.  28.05.2029 03.06.2029 08.06.2029 10.06.2029 

 

Повідомлення подані до або після вказаного періоду вважаються недійсними.  

Повідомлення має містити назву продавця, ПІБ уповноваженої сооби та вказівку на 

документ, що підтверджує повноваження особи укладати такі угоди (статут, довіреність 

тощо), кількість облігацій, запропонованих до викупу, платіжні реквізити, адресу 

місцезнаходження та листування, контактні номери телефонів (факсу), електронна пошта, 

номер рахунку в цінних паперах продавця, номер рахунку у центральному депозитарії та 

назву депозитарної установи, що обслуговує рахунок продавця в цінних паперах, згоду 

продавця з умовами продажу облігацій. Надання завіреного належним чином повідомлення 

здійснюється особисто за адресою Емітента або факсовим звязком із наступним поданням 

оригіналу повідомлення. Протягом двох робочих днів, що передують даті початку викупу 

облігацій, Емітент самостійно укладає договори купівлі-продажу облігацій із продавцем 

/ями, що налженим чином подали повідомлення про намір здійснити продаж облігацій. 

Якщо день викупу облігацій припадає на святковий (вихідний) днеь згідно чинного 

законодавтсва України, викуп здійснюється у відповідний строк, починаючи з дати 

наступної за святковим (вихідним) днем.  

Згідно укладених угод купівлі-продажу власник облігацій зобовязаний здійснити всі дії для 

перерахування зазначених у відповідній угоді належних йому облігацій на рахунок 

Емітента в Депозитарії до 12 год. 00 хв. дати початку викупу облігацій. Емітент 

зобовязаний здійснити всі залежні від нього дії для зарахування зазначених у відповідній 

угоді облігацій на його рахунок у цінних паперах, відкритий у Депозитарії.  

У разі викупу Емітентом усього випуску облігацій, директор Емітента приймає рішення 

про анулювання викуплених облігацій. 

  порядок 

повідомлення 

власників облігацій 

про здійснення 

викупу облігацій 

 Емітент здійснює викуп облігацій у вказані у Рішенні про публічне 

розміщення облігацій строки. Інформація щодо викупу облігацій 

розміщується на власному сайті Емітента.   

  
порядок 

встановлення ціни 

викупу облігацій 

 Викуп здійснюється після кожного  відсоткового періоду, емітент 

може змінити відсоткову ставку своїм рішенням або залишити її 

незмінною. Викуп облігацій здійснюється за договірною ціною, але 

не нижчою ніж номінальна вартість облігацій. 

 строк у який 

облігації можуть 

бути пред’явлені їх 

власникам для 

Емітент зобов’язаний здійснити викуп облігацій у дати викупу 

зазначені в таблиці  
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викупу 

 

 

Дата викупу 
09.03.2015 11.03.2015 

08.06.2015 10.06.2015 

07.09.2015 09.09.2015 

08.12.2015 10.12.2015 

08.03.2016 10.03.2016 

07.06.2016 09.06.2016 

06.09.2016 08.09.2016 

08.12.2016 10.12.2016 

09.03.2017 11.03.2017 

08.06.2017 10.06.2017 

07.09.2017 09.09.2017 

08.12.2017 10.12.2017 

09.03.2018 11.03.2018 

08.06.2018 10.06.2018 

07.09.2018 09.09.2018 

08.12.2018 10.12.2018 

09.03.2019 11.03.2019 

08.06.2019 10.06.2019 

07.09.2019 09.09.2019 

08.12.2019 10.12.2019 

08.03.2020 10.03.2020 

07.06.2020 09.06.2020 

06.09.2020 08.09.2020 

08.12.2020 10.12.2020 

09.03.2021 11.03.2021 

08.06.2021 10.06.2021 

07.09.2021 09.09.2021 

08.12.2021 10.12.2021 

09.03.2022 11.03.2022 

08.06.2022 10.06.2022 

07.09.2022 09.09.2022 

08.12.2022 10.12.2022 

09.03.2023 11.03.2023 

     08.06.2023 10.06.2023 

07.09.2023 09.09.2023 

08.12.2023 10.12.2023 

08.03.2024 10.03.2024 

07.06.2024 09.06.2024 

06.09.2024 08.09.2024 

08.12.2024 10.12.2024 

09.03.2025 11.03.2025 

08.06.2025 10.06.2025 

07.09.2025 09.09.2025 

08.12.2025 10.12.2025 

09.03.2026 11.03.2026 

08.06.2026 10.06.2026 

07.09.2026 09.09.2026 
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08.12.2026 10.12.2026 

09.03.2027 11.03.2027 

08.06.2027 10.06.2027 

07.09.2027 09.09.2027 

08.12.2027 10.12.2027 

08.03.2028 10.03.2028 

07.06.2028 09.06.2028 

06.09.2028 08.09.2028 

08.12.2028 10.12.2028 

09.03.2029 11.03.2029 

08.06.2029 10.06.2029 
 

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття 

рішення про публічне/приватне розміщення відсоткових облігацій): 

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями 

  

 
Відсотковий дохід по облігаціях нараховується та сплачується відповідно до наступних відсоткових 

періодів: 
Період 

Дата 

початку 

відсотково-

го періоду 

Дата 

закінчення 

відсотково-

го періоду 

Кіль

кіст

ь 

днів 

у 

відс

от-

ково

му 

пері

оді 

Дата 

початку 

виплати 

відсотко-

вого 

доходу 

Дата 

закінченн

я виплати 

відсотко-

вого 

доходу 

Відсоткова 

ставка для 

виплати 

відсоткового 

доходу 

(відсотків 

річних) 

Сума 

відсотков

ої виплати 

на одну 

облігацію, 

грн. 

1.  08.12.2014 08.03.2015 91 09.03.2015 11.03.2015 12,50 125,00 

2.  09.03.2015 07.06.2015 91 08.06.2015 10.06.2015  

 

 

 

Встановлюєть

ся за 

рішеннямупов

новаженого 

органу  

Емітента  не 

пізніше ніж за  

10 днів до 

дати початку 

прийому 

повідомлень 

про викуп 

облігацій або 

залишається  

незмінною та 

застосовується 

у розмірі, 

встановленому 

у 

попередньому 

 

 

 

 

 

Визначаєт

ься 

відповідно 

до 

зміненої 

відсотков

ої ставки 

або 

залишаєть

ся 

незмінно

ю згідно 

до 

попереднь

ого 

періоду  

 

 

 

3.  08.06.2015 06.09.2015 91 07.09.2015 09.09.2015 

4.  07.09.2015 07.12.2015 92 08.12.2015 10.12.2015 

5. 2 08.12.2015 07.03.2016 91 08.03.2016 10.03.2016 

6.  08.03.2016 06.06.2016 91 07.06.2016 09.06.2016 

7.  07.06.2016 05.09.2016 91 06.09.2016 08.09.2016 

8.  06.09.2016 07.12.2016 93 08.12.2016 10.12.2016 

9. 3 08.12.2016 08.03.2017 91 09.03.2017 11.03.2017 

10.  09.03.2017 07.06.2017 91 08.06.2017 10.06.2017 

11.  08.06.2017 06.09.2017 91 07.09.2017 09.09.2017 

12.  07.09.2017 07.12.2017 92 08.12.2017 10.12.2017 

13. 4 08.12.2017 08.03.2018 91 09.03.2018 11.03.2018 

14.  09.03.2018 07.06.2018 91 08.06.2018 10.06.2018 

15.  08.06.2018 06.09.2018 91 07.09.2018 09.09.2018 

16.  07.09.2018 07.12.2018 92 08.12.2018 10.12.2018 

17. 5 08.12.2018 08.03.2019 91 09.03.2019 11.03.2019 

18.  09.03.2019 07.06.2019 91 08.06.2019 10.06.2019 

19.  08.06.2019 06.09.2019 91 07.09.2019 09.09.2019 
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20.  07.09.2019 07.12.2019 92 08.12.2019 10.12.2019 відсотковому 

періоді   

 

 

 

 21. 6 08.12.2019 07.03.2020 91 08.03.2020 10.03.2020 

22.  08.03.2020 06.06.2020 91 07.06.2020 09.06.2020 

23.  07.06.2020 05.09.2020 91 06.09.2020 08.09.2020 

24.  06.09.2020 07.12.2020 93 08.12.2020 10.12.2020 

25. 7 08.12.2020 08.03.2021 91 09.03.2021 11.03.2021 

26.  09.03.2021 07.06.2021 91 08.06.2021 10.06.2021 

27.  08.06.2021 06.09.2021 91 07.09.2021 09.09.2021 

28.  07.09.2021 07.12.2021 92 08.12.2021 10.12.2021 

29.  08.12.2021 08.03.2022 91 09.03.2022 11.03.2022 

30. 8 09.03.2022 07.06.2022 91 08.06.2022 10.06.2022 

31. 9 08.06.2022 06.09.2022 91 07.09.2022 09.09.2022 

32. 1

0 

07.09.2022 07.12.2022 92 08.12.2022 10.12.2022 

33. 1

1 

08.12.2022 08.03.2023 91 09.03.2023 11.03.2023 

34. 1

2 

09.03.2023 07.06.2023 91 08.06.2023 10.06.2023 

35.  08.06.2023 06.09.2023 91 07.09.2023 09.09.2023 

36.  07.09.2023 07.12.2023 92 08.12.2023 10.12.2023 

37. 1

3 

08.12.2023 07.03.2024 91 08.03.2024 10.03.2024 

38. 1

4 

08.03.2024 06.06.2024 91 07.06.2024 09.06.2024 

39. 1

5 

07.06.2024 05.09.2024 91 06.09.2024 08.09.2024 

40.  06.09.2024 07.12.2024 93 08.12.2024 10.12.2024 

41.  08.12.2024 08.03.2025 91 09.03.2025 11.03.2025 

42.  09.03.2025 07.06.2025 91 08.06.2025 10.06.2025 

43.  08.06.2025 06.09.2025 91 07.09.2025 09.09.2025 

44.  07.09.2025 07.12.2025 92 08.12.2025 10.12.2025 

45.  08.12.2025 08.03.2026 91 09.03.2026 11.03.2026 

46.  09.03.2026 07.06.2026 91 08.06.2026 10.06.2026 

47.  08.06.2026 06.09.2026 91 07.09.2026 09.09.2026 

48.  07.09.2026 07.12.2026 92 08.12.2026 10.12.2026 

49.  08.12.2026 08.03.2027 91 09.03.2027 11.03.2027 

50.  09.03.2027 07.06.2027 91 08.06.2027 10.06.2027 

51.  08.06.2027 06.09.2027 91 07.09.2027 09.09.2027 

52.  07.09.2027 07.12.2027 92 08.12.2027 10.12.2027 

53.  08.12.2027 07.03.2028 91 08.03.2028 10.03.2028 

54.  08.03.2028 06.06.2028 91 07.06.2028 09.06.2028 

55.  07.06.2028 05.09.2028 91 06.09.2028 08.09.2028 

56.  06.09.2028 07.12.2028 93 08.12.2028 10.12.2028 

57.  08.12.2028 08.03.2029 91 09.03.2029 11.03.2029 

58.  09.03.2029 07.06.2029 91 08.06.2029 10.06.2029 

59.  08.06.2029 06.09.2029 91 07.09.2029 09.09.2029 

Виплата Емітентом відсоткового доходу за облігаціями забезпечується Депозитарієм 

відповідно до Правил Депозитарію.  



 62 

2) 
заплановані відсотки 

(або межі, у яких 

емітент може 

визначити розмір 

відсоткового доходу 

за відсотковими 

облігаціями, щодо 

яких прийнято 

рішення про 

публічне 

розміщення, під час 

розміщення) 

 Заплановані відсотки 12,50 - встановлені на перший відсотковий 

період, можуть змінюватись в сторону збільшення за рішенням 

виконавчого органу емітента (наказ директора) кожний наступний 

відсотковий період 

 

Метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу 

 

Заплановані відсотки: 

Відсоткова ставка для виплати відсоткового доходу, за якою нараховується 

дохід по облігаціях за і-й відсотковий період, у відсотках 

Відсоткові 

періоди 

Відсоткова ставка для виплати відсоткового доходу (відсотків 

річних) 

1 12,50 % 

2-59 

Встановлюється за рішенням емітента не пізніше ніж за 10 

календарних днів до дати початку прийому повідомлення про 

викуп облігацій або залишається незмінною як у попередньому 

періоді без прийняття додаткового рішення  

 

Метод обчислення: 

Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями, розраховується за 

формулою: 

365%100

% TСтавка
NP i

i , де 

 

Pі – сума відсоткового доходу за і-й період, що підлягає сплаті у гривнях; 

N– номінальна вартість облігації, у гривнях; 

%Ставкаі- ставка за і-й період, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями; 

T– кількість днів у відсотковому періоді, за який здійснюється виплата відсотків (365).(А у 

разі дострокового погашення , кількість днів від дати початку відсоткового періоду у 

якому здійснюється дострокове погашення до дати початку дострокового погашення). 

365 – кількість днів у році; 

Сума виплати відсоткового доходу встановлюється в розрахунку на одну облігацію.  

 

Порядок визначення відсоткової ставки: 

Відсоткова ставка на перший відсотковий період встановлена Рішенням Позачергових 

загальних зборів акціонерів Протокол № 03/10 від 03 жовтня 2014 року на рівні 12,5 %. 

 

Порядок визначення відсоткової ставки на другий- п’ятдесят дев’ятий відсоткові 

періоди: 

Відсоткові ставки на другий- п’ятдесят дев’ятий відсоткові періоди може бути змінена за 

рішенням виконавчого органу (директором) Емітента виходячи з ринкової кон’юнктури, 

проте не може бути меншою, ніж облікова ставка НБУ. Емітент зобов’язаний надати 

інформацію про нову відсоткову ставку або підтвердження незмінності попередньої 

відсотковї ставки шляхом опублікування такої інформації в тому друкованому виданні, у 
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якому буде публікуватись проспект емісії облігацій по відповідним відсотковим періодам у 

строки, вказані у таблиці 3. 

 

ТАБЛИЦЯ 3  

 
 

Відсотковий 

Період 

Термін, до якого Емітент зобов’язаний повідомити 

про нову відсоткову ставку або підтвердити 

незмінність попередньої  
1.   

2.  15.02.2015 

3.  13.05.2015 

4.  17.08.2015 

5.  18.11.2015 

6.  18.02.2016 

7.  17.05.2016 

8.  16.08.2016 

9.  18.11.2016 

10.  18.02.2017 

11.  18.05.2017 

12.  17.08.2017 

13.  18.11.2017 

14.  18.02.2018 

15.  18.05.2018 

16.  17.08.2018 

17.  18.11.2018 

18.  18.02.2019 

19.  18.05.2019 

20.  17.08.2019 

21.  18.11.2019 

22.  18.02.2020 

23.  17.05.2020 

24.  18.08.2020 

25.  18.11.2020 

26.  18.02.2021 

27.  17.05.2021 

28.  18.08.2021 

29.  18.11.2021 

30.  17.02.2022 

31.  16.05.2022 

32.  18.08.2022 

33.  18.11.2022 

34.  18.02.2023 

35.  18.05.2023 

36.  17.08.2023 

37.  18.11.2023 

38.  18.02.2024 

39.  18.05.2024 

40.  17.08.2024 

41.  18.11.2024 

42.  18.02.2025 

43.  18.05.2025 

44.  17.08.2025 
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45.  18.11.2025 

46.  18.02.2026 

47.  18.05.2026 

48.  17.08.2026 

49.  18.11.2026 

50.  18.02.2027 

51.  18.05.2027 

52.  17.08.2027 

53.  18.11.2027 

54.  18.02.2028 

55.  17.05.2028 

56.  16.08.2028 

57.  18.11.2028 

58.  18.02.2029 

59.  18.05.2029 
 

  

3) валюта, у якій 

здійснюється виплата 

відсоткового доходу 

(національна або 

іноземна валюта) 

Виплата відсоткового доходу здійснюється  у національній валюті 

України – гривні; 

 

4) 

порядок переказу 

коштів власникам 

облігацій з метою 

забезпечення 

виплати відсоткового 

доходу за 

облігаціями 

 

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями 

забезпечується ПАТ «НДУ» (далі – Центральний Депозитарій) 

відповідно до Правил Центрального Депозитарію.  

 

      Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на 

підставі даних реєстру власників облігацій, складеного 

Центральним Депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, 

що передує дню початку виплати відсоткового доходу за 

облігаціями (Реєстр). Реєстр складається Центральним 

Депозитарієм на підставі відповідного розпорядження Емітента у 

строки, визначені законодавством про депозитарну діяльність.  

 

     Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється 

шляхом переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, 

відкритий Центральним Депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий 

центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – 

Розрахунковий центр), грошових коштів для здійснення виплати та 

надання документів визначених Правилами Центрального 

Депозитарію.  

      Центральний Депозитарій надає до Розрахункового центру 

розпорядження про переказ коштів для здійснення виплати з 

рахунку Центрального Депозитарію на відповідні рахунки 

депозитарних установ та/або депозитаріїв -кореспондентів для 

виплати власникам/отримувачам облігацій. 

 

     У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні 

утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати 

власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. 
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14 Порядок погашення облігацій: 

1) дати початку і 

закінчення 

погашення облігацій 

 Дата початку погашення облігацій  07.09.2029 року 

Дата закінчення погашення облігацій 09.09.2029року 

2) умови та порядок 

надання товарів 

(послуг) (у разі 

прийняття рішення 

про розміщення 

цільових облігацій) 

  

Не розміщувались  

3) 

порядок виплати 

номінальної вартості 

облігації із 

зазначенням валюти, 

у якій здійснюється 

погашення 

(національна або 

іноземна валюта) (у 

разі прийняття 

рішення про 

розміщення 

відсоткових/дисконт

них облігацій) 

 Здійснення Емітентом погашення облігацій забезпечується ПАТ 

«НДУ» (далі - Центральний Депозитарій) відповідно до Правил 

Центрального Депозитарію. Погашення забезпечується на підставі 

даних Реєстру, складеного Центральним Депозитарієм станом на 24 

годину операційного дня, що передує дню початку погашення 

облігацій.  Реєстр складається Центральним Депозитарієм на 

підставі відповідного розпорядження Емітента у строки, визначені 

законодавством про депозитарну діяльність. 

 

Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на 

рахунок у грошових коштах, відкритий Центральним Депозитарієм 

у Розрахунковому центрі, грошових коштів для здійснення 

погашення та надання документів визначених Правилами 

Центрального Депозитарію. 

 

Центральний Депозитарій надає розпорядження Розрахунковому 

центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального 

Депозитарію на відповідні грошові рахунки депозитарних установ 

та/або депозитаріїв-кореспондентів, у яких відкрито рахунки 

власників/отримувачів облігацій. Депозитарні установи та/або 

депозитарії-кореспонденти перераховують грошові кошти 

власникам/отримувачам облігацій відповідно до договорів про 

обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з 

власниками/отримувачами облігацій. 

 

      У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні 

утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати 

власникам облігацій, Емітент здійснює таке утримання. 

Погашення облігацій відбувається в національній валюті України – 

гривні. 

4) можливість 

дострокового 

погашення емітентом 

всього випуску 

(серії) облігацій за 

власною ініціативою 

(порядок 

повідомлення 

власників облігацій 

про прийняття 

 Протягом всього терміну обігу облігацій Емітент має право 

прийняти рішення та здійснити дострокове погашення випуску 

облігацій. Рішення про дострокове погашення випуску облігацій 

приймається виконавчим органом Емітента Директором шляхом 

видання відповідного наказу. При цьому дата закінчення 

дострокового погашення визначається не більшою, ніж один рік від 

дати початку дострокового погашення.  

 

Для дострокового погашення випуску облігацій емітент сповіщає 

всіх власників облігацій про намір здійснити дострокове погашення 
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емітентом рішення 

про дострокове 

погашення випуску 

(серії) облігацій; 

порядок 

встановлення ціни 

дострокового 

погашення облігацій; 

строк, у який 

облігації мають бути 

пред'явлені для 

дострокового 

погашення) 

випуску облігацій. Оголошення про дострокове погашення випуску 

облігацій буде опубліковане в офіційному виданні Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому буде 

опубліковано проспект емісії облігацій, не пізніше 10 робочих днів 

до дати початку дострокового погашення випуску облігацій. Також 

Емітент надсилає персональне повідомлення власниками облігацій 

протягом 7 днів з дати прийняття рішення про дострокове 

погашення випуску облігацій, але не менше, ніж за 10 днів до дати 

початку дострокового погашення випуску облігацій. 

 

У разі дострокового погашення випуску облігацій Емітент 

встановлює нову (дострокову) дату пред’явлення облігацій до 

погашення та повідомляє власників облігацій протягом вказаного 

вище терміну.  

 

При достроковому погашенні випуску облігацій емітент виплачує 

власникам облігацій номінальну вартість облігацій. Дострокове 

погашення випуску облігацій здійснюється у порядку, 

передбаченому пунктом 14.3. цього Проспекту.   

 

5) можливість 

дострокового 

погашення облігацій 

за вимогою їх 

власників (порядок 

повідомлення 

власників облігацій 

про прийняття 

емітентом рішення 

про дострокове 

погашення випуску 

(серії) облігацій; 

порядок 

встановлення ціни 

дострокового 

погашення облігацій; 

строк, у який 

облігації можуть 

бути пред'явлені для 

дострокового 

погашення) 

 Не передбачено 

  

дії, які проводяться у 

разі несвоєчасного 

подання облігацій 

для погашення 

(дострокового 

погашення) випуску 

(серії) облігацій 

У випадку, якщо наданий Депозитарієм реєстр не містить 

рахунку власників облігацій, на який повинна будет проведена 

виплата номінальної вартості облігацій при їх погашенні або 

містить помилкові реквізити, кошти, що підлягають виплаті 

депонуються на рахунку емітента до особистого звернення 

власника облігацій. На депоновані кошти відсотки не 

нараховуються. 

 

Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчення 

погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. 

Подальші розрахунки за облігаціями емітент здійснює за особистим 
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зверненням власника облігацій. Після особистого звернення 

власника облігацій в депозитарну установу та наданих даних про 

реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної 

вартості облігацій при їх погашенні, депозитарна установа 

перераховує грошові кошти власнику облігацій відповідно до 

договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладеним 

з власником облігацій.    

15 

Порядок оголошення 

емітентом дефолту та 

порядок дій емітента 

в разі оголошення 

ним дефолту 

    Емітент своєчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання по 

власних боргових зобов’язаннях. В разі неспроможності Емітента 

облігацій погасити частину чи повну вартість облігацій та/або 

виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами 

емісії відсотковий дохід за облігаціями Емітент оглошує дефолт.  

 

Оголошення Емітентом діефолту та дії Емітента у разі оголошення 

ним дефолту здійснюються відповідно до чинного законодавства 

України. Оголошення про дефолт буде відбуватись шляхом 

публікації про це в офіційному виданні Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку (в тій самій газеті, у кій був 

опублікований Проспект емісії іменних відсоткових забезпечених 

облігацій ПрАТ  «ГАЗТЕК»). Оголошеня публікується не пізніше 

ніж через 15 календарних днів з дати невиконання зообвязання, 

строк якого наступив відповідно до цього Проспекту емісії іменних 

відсоткових забезпечених облігацій ПрАТ  «ГАЗТЕК». 

 

Відновлення платоспроможності Емітента або визнання його 

банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або 

часткового задоволення вимог кредиторів здійснюється відповідно 

до вимог Закону України, «Про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом». 

 

У випадку неспроможності виконання Емітентом зобов’язання 

по облігаціям, щодо погашення облігацій та/або виплати 

відсоткового доходу, виконання такого зововязання здійснюється 

Страховиком Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«Скіфія» відповідно до Договору добровільного страхування 

фінансових ризиків №10-14-25ФР від 03 жовтня 2014 р., 

укладеного між Емітентом та Страховиком.  

16 Застереження про те, 

що загальна 

номінальна вартість 

випуску облігацій 

перевищує розмір 

власного капіталу 

емітента (у разі 

прийняття рішення 

про розміщення 

звичайних 

(незабезпечених) 

облігацій)* 

 Розміщуються забезпечені облігації 

17 
Інші відомості* 

 Відсутні 
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18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих 

облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що 

подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, які 

підписали ці документи 

 

 

 

 


