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Приватне акціонерне товариство
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(номер та найменування офіційного друкованого видання)
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3. Річна інформація розміщена
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http://ngv.com.ua/
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в мережі Інтернет
30.04.2014
(дата)
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2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
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5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
  
23. Основні відомості про ФОН
  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
  
27. Правила ФОН
  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
  Х
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
  
30. Річна фінансова звітність
 
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
  
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
  Х
33. Примітки
 

	
Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство «Нафтогазвидобування»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
АБ 563657
3. Дата проведення державної реєстрації
25.04.2003
4. Територія (область)*
80000 м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
17 119 700.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
104
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
06.20	Добування природного газу 
06.10	Добування сирої нафти 
19.20	Виробництво продуктів нафтоперероблення
46.19	Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 
46.75	Оптова торгівля хімічними продуктами 
46.71 	Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»
2) МФО банку
334851
3) Поточний рахунок
260011280


4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «БРОКБIЗНЕСБАНК»
5)  МФО банку
300249
6) Поточний рахунок
26003031529000


7) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «УКРСОЦБАНК»
8) МФО банку
300023
9) Поточний рахунок
26002000046809


10) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «Дочірній банк Сбербанку Росії»
11) МФО банку
320627
12) Поточний рахунок
26009013018478


13) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «ВТБ Банк»
14) МФО банку
321767
15) Поточний рахунок
26009010393044


16)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «ВіЕйБі Банк»
17)  МФО банку
380537
18)  Поточний рахунок
26008262000067


19)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Київська ФПАТКБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
20)  МФО банку
320876
21)  Поточний рахунок
26000023677001


22)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «УКРСОЦБАНК»
23) МФО банку
300023
24) Поточний рахунок
26002000046810; 26002000046811


25) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»
26) МФО банку
334851
27) Поточний рахунок
260011280

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер ліцензії (дозволу)
Дата видачі 
Державний орган, що видав 
Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1
2
3
4
5
Спеціальний дозвіл на користування надрами Семиренкiвського родовища, включаючи Олефiрiвський блок
3333
31.03.2004 р.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
31.03.2014 р.
Спеціальний дозвіл на користування надрами Мачухського родовища
2490
02.07.2004 р.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України
02.07.2014 р.
Опис
У разі необхідності, дія дозволів буде продовжена


3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

Участі в створенні юридичних осіб не приймало.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Посада відсутня
5. Інформація про рейтингове агентство

Послугами рейтингового агентства не користувалося.

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
АЛФРЕДО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД
нерезидент
Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066
342394
20,0000
342394
 
 
 
ВЕДIСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТИД
нерезидент
Агіу павлу Ледра Хауз, буд.15, Нікосія, Кіпр, 1105
285000
16,6475
285000



ВIНБУРГ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТИД
нерезидент
Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066
285000
16,6475
285000



УОЛФОРД ХОЛДIНГЗ ЛIМIТИД
нерезидент
Егкомі, Доріаніс, 10, Нікосія, Кіпр, 1105
285985
16,7051
285985



ФОЛУКС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД
нерезидент
Зінас Кантер та Орігенус 3035, Лімасол, Кіпр
427992
24,9999
427992
 
 
 
АКТОВЕНТ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
нерезидент
Зiнас Картер та Орiгенус, п/с 3035
Лiмассол, Кіпр 
85599
5,0000
85599



Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Усього
1711970
100
1711970
 
 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1. Посада
Голова наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куцаєв Владислав Станіславович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н
4. Рік народження**
1966
5. Освіта**

1. Повна вища, iнженер-електрик (Донецький полiтехнічний iнститут ) 
2.Повна вища, юрисконсульт, (Донецький нацiональний iнститут)
6. Стаж керівної роботи (років)**
14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 23.01.2007 по 13.01.2012  - директор  ТОВ «ПЕП» Горенерго»
8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Голова Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не отримувалась та не виплачувалась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


9. Посада
Член наглядової ради
10. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черепаня Вячеслав Михайлович
11. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н
12. Рік народження**
1967
13. Освіта**
Вища,Ужгородський державний унiверситет
14. Стаж керівної роботи (років)**
20
15. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 1984 р. по 1991 р. дирекотр ТОВ «КОТЕДЖ ХОЛ» 
16. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не отримувалась та не виплачувалась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


17. Посада
Член наглядової ради
18. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максименко Дмитро Дмитрович

19. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 

20. Рік народження**
1981
21. Освіта**
Вища (Академія державної податкової служби України)
магістр з організації і управління правовою роботою 


22. Стаж керівної роботи (років)**
3


23. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2007 р. по 2008 р.- юрисконсульт ТОВ «УФЦ»  
24. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не отримувалась та не виплачувалась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


25. Посада
Член наглядової ради
26. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудьковський Сергій Миколайович


27. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н  д/н

28. Рік народження**
1978

29. Освіта**
Вища (Київський нац. економ. університет ім.В.Гетьмана) магістр з управління міжнародним бізнесом 
30. Стаж керівної роботи (років)**
6
31. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 21.12.2011 по 22.04.2013 - директор ТОВ «Спецтранспостач»
32. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Наглядова рада здiйснює захист прав Акцiонерiв, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та Законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. Протягом звiтного перiоду як членом наглядової ради винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не отримувалась та не виплачувалась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


33. Посада
Генеральний директор
34. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щуров Ігор В'ячеславович

35. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н

36. Рік народження**
1976
37. Освіта**
1. Повна вища за спеціальністю «Розробка нафтових і газових родовищ» (Державний Самарський технічний університет). 
2. Повна вища за спеціальністю «Фінанси та кредит» (Самарська економична академія). Кандидат технічних наук, професор Російської академії природознавства
38. Стаж керівної роботи (років)**
13
39. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 23.09.2011 р. по 16.04.2013 р. - директор ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»

40. Опис

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


41. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
42. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горолевич Максим Олексійович
43. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н
44. Рік народження**
1987
45. Освіта**
Вища (Донецький Національний Технічний Університет) магістр з економічної кібернетики
46. Стаж керівної роботи (років)**
0
47. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.03.2011 по 10.09.2012 - Фахівець відділу по роботі з Західенерго, ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»
48. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя, орган Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та має повноваження, визначенi Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Законодавством України. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Винагорода, що сплачується членам Ревiзiйної комiсiї визначається Загальними зборами. Протягом звiтного перiоду як членом ревiзiйної комiсiї винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не отримувалась та не виплачувалась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


49. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
50. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Млінарич Лілія Вікторівна
51. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н
52. Рік народження**
1960
53. Освіта**
Вища (Дніпропетровська металургічна академія), юрист (Міжнародна академія уравління персоналом) інженер - економіст
54. Стаж керівної роботи (років)**
8
55. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 16.01.2006  по теперішній час, директор ТОВ «Комплекс Менеджмент Сервіс»
56. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя, орган Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та має повноваження, визначенi Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Законодавством України. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Винагорода, що сплачується членам Ревiзiйної комiсiї визначається Загальними зборами. Протягом звiтного перiоду як членом ревiзiйної комiсiї винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не отримувалась та не виплачувалась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


57. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
58. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Деркач Степан Тіберійович
59. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н
60. Рік народження**
1974
61. Освіта**
Вища (Київський нац. економ. університет ім.В.Гетьмана) магістр з міжнародної економіки
62. Стаж керівної роботи (років)**
6
63. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 01.01.2008 по 30.04.2011 - заступник Генерального директора «Судноплавна компанія «Укррічтранс», 
з 01.05.2011 по17.04.2013 – член правління ПрАТ «Нафтогазвидобування»
64. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi Статутом товариства. Ревiзiйна комiсiя, орган Товариства, що здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства та має повноваження, визначенi Статутом та/або Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Законодавством України. Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення Законодавства України пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Винагорода, що сплачується членам Ревiзiйної комiсiї визначається Загальними зборами. Протягом звiтного перiоду як членом ревiзiйної комiсiї винагорода нi в грошовiй нi в натуральнiй формi не отримувалась та не виплачувалась. Змiн щодо займаної посади протягом звiтного періоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посадові особи емітента не володіють акціями 
___________
* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
АЛФРЕДО ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД
нерезидент
Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066
342394
20,0000
342394
 
 
 
ВЕДIСТОН МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТИД
нерезидент
Агіу павлу Ледра Хауз, буд.15, Нікосія, Кіпр, 1105
285000
16,6475
285000



ВIНБУРГ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТИД
нерезидент
Темістоклі Дерві, 3, Джулія Хауз, Нікосія, Кіпр, 1066
285000
16,6475
285000



УОЛФОРД ХОЛДIНГЗ ЛIМIТИД
нерезидент
Егкомі, Доріаніс, 10, Нікосія, Кіпр, 1105
285985
16,7051
285985



ФОЛУКС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД
нерезидент
Зінас Кантер та Орігенус 3035, Лімасол, Кіпр
427992
24,9999
427992
 
 
 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




прості іменні
прості на пред'явника
привілейовані іменні
привілейовані на пред'явника
Усього
1626371
95
1626371
 
 
 
____________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.
9. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів*
чергові
позачергові

Х
 
Дата проведення
17.04.2013
Кворум зборів**
100%
Опис
Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» визнані правомочними, у зв’язку з чим оголошені питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»:
1. Про обрання Голови, Секретаря Загальних зборів Товариства, членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
7. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. 
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про скасування Положень Товариства про Виконавчий орган, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Загальні збори акціонерів Товариства.  
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про зміну кількісного складу членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Про затвердження умов договору, що укладається з особами, обраними на посаду членів Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені  Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства. 
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про зміну кількісного складу членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про затвердження умов договору, що укладається з особами, обраними на посаду членів Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені  Товариства договору з членами ревізійної комісії Товариства.
18. Про припинення повноважень членів Правління Товариства.
19. Про відзив колегіального Виконавчого органу Товариства та утворення одноособового Виконавчого органу Товариства.
20. Про обрання особи/осіб на посаду/посади Виконавчого органу Товариства.
21. Про затвердження щорічного кошторису граничних витрат на утримання Наглядової ради Товариства.
22. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
23. Про погодження правочинів, що були здійснені Товариством у 2012 році.

Вид загальних зборів*
чергові
позачергові

 
Х
Дата проведення
25.12.2013
Кворум зборів**
100%
Опис
 Загальні збори Товариства є правомочними , оголошені питання, внесені до порядку денного Загальних зборів Товариства:
1. Про обрання Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» за 2012 рік.
3. Про прийняття рішення про публічне розміщення облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ».
4. Про надання повноважень приймати рішення та здійснювати всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, щодо публічного розміщення облігацій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ».
5. Про визначення органу Товариства, якому надаються повноваження щодо укладання договорів з першими власниками облігацій, підписання звіту про результати розміщення облігацій, затвердження результатів укладання договорів з першими власниками облігацій, затвердження звіту про результати розміщення облігацій, прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками облігацій, прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій.

____________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

12. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22.03.2011
122/10/1/11
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi
UA4000149496
Акції Іменні прості
Бездокументарна 
10.000
1711970
17119700.000
100.000000000000
Опис
Акцiї власної емiсiї протягом звiтного перiоду Емiтентом не викупалися i не продавалися. Акцiї на торговельнiй бiржi не продаються та до лiстингу не включенi.  

14.Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п
Основний вид продукції*
Обсяг виробництва
Обсяг реалізованої продукції


у натуральній формі (фізична од. вим.**)
у грошовій формі (тис. грн)
у відсотках до всієї виробленої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)
у грошовій формі (тис. грн)
у відсотках до всієї реалізованої продукції
1
2
3
4
5
6
7
8
 1
 Природний газ
505 738,138 тис.м3
413 007,5
93,58
569 134,176 тис.м3
1 826 351,6
93,35
2
Газовий конденсат
19 899,090 тон
28 310,8
6,42
21 508,721 тон
130 092,9
6,65
____________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
Вид інформації
1
2
3
17.04.2013
22.04.2013
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
08.05.2013
08.05.2013
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.07.2013
01.07.2013
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.12.2013
26.12.2013
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

17. Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
N з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
 2013
2 
1
2
2012
0
0
3
2011
2
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
 
Так*
Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
 Х
 
Акціонери
 
Х 
Депозитарна установа
 
 Х
Інше (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
 
Так*
Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
 Х
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
 
 Х
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 
Так*
Ні*
Підняттям карток
 
Х 
Бюлетенями (таємне голосування)
 Х
 
Підняттям рук
 
 Х
Інше (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
 
Так*
Ні*
Реорганізація
 
 Х
Додатковий випуск акцій
 
 Х
Унесення змін до статуту
 
 Х
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
 
 Х
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
 
 Х
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
 
 Х
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
 
 Х
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
 
 Х
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
 
 Х
Інше (запишіть)
 Випуск  облігацій, затвердження фінансової звітності за 2012 рік
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні 
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
4
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
0
Кількість представників держави
0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 
Так*
Ні*
Стратегічного планування
 
Х
Аудиторський
 
Х
З питань призначень і винагород
 
Х
Інвестиційний
 
Х
Інші (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 
Так*
Ні*
Винагорода є фіксованою сумою

 Х
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
 
 Х
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
 
 Х
Члени наглядової ради не отримують винагороди
 Х
 
Інші (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 
Так*
Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
 
Х 
Знання у сфері фінансів і менеджменту
 
 Х
Особисті якості (чесність, відповідальність)
 
 Х
Відсутність конфлікту інтересів
 
 Х
Граничний вік
 
 Х
Відсутні будь-які вимоги
 Х

Інші (запишіть)
 
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
 
Так*
Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Х

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

Х
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

Х
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

Х
Інше (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії  3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?*
 
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Так
Ні
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Так
Так
Ні
Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
Так
Ні
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Ні
Так
Ні
Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Ні
Ні
Ні
Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Так
Ні
Ні
Ні
Затвердження зовнішнього аудитора
Ні
Так
Ні
Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
Так
Так
Ні
Ні
____________
* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 
Так*
Ні*
Положення про загальні збори акціонерів

Х
Положення про наглядову раду

Х
Положення про виконавчий орган

Х
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Х
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Х
Положення про акції акціонерного товариства

Х
Положення про порядок розподілу прибутку

Х
Інше (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
 
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
Так
Так
Так
Так
Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
Так
Так
Так
Так
Ні
Інформація про склад органів управління товариства
Так
Так
Так
Так
Ні
Статут та внутрішні документи
Так
Ні
Так
Так
Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Ні
Ні
Так
Так
Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
Ні
Ні
Так
Так
Ні
____________
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
 
Так*
Ні*
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
 
Так*
Ні*
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Інше (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так
З якої причини було змінено аудитора?
 
Так*
Ні*
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
Припинення надання послуг аудиту аудитором
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
 
Так*
Ні*
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
 
Так*
Ні*
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X
Інше (запишіть)
 
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?Ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
 
Так*
Ні*
Випуск акцій
 
Х
Випуск депозитарних розписок
 
 Х
Випуск облігацій
 
 Х
Кредити банків
 
 Х
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
 
 Х
Інше (запишіть)
 
 Х
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
 
Так, плануємо розпочати переговори
 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились
Х
____________
* Ставиться помітка "Х" у відповідних графах.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років?  Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: (немає); яким органом управління прийнятий: __________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено: _______________
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

	ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*	

Емiтент не є фiнансовою установою, тому данi про звiт про корпоративне управлiння в роздiлi звiту Iнформацiя про стан корпоративного управлiння - вiдсутнi.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Украудит ХХІ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
22964908

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04053, м. Київ, вул. Некрасовська, 3
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Свідоцтво про внесенння до Реєстру Аудиторської палати України №0701, 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
2013 рік
Думка аудитора***
Умовно-позитивна  


____________
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами - професійними учасниками ринку цінних паперів.
*** Зазначається: "безумовно-позитивна", "умовно-позитивна", "негативна" або "відмова від висловлення думки".

Звіт про стан об’єкта нерухомості

У 2013 році не було закритого (приватного) розміщення цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі  об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.



