Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

генеральний директор
 
 
 
Щуров I.В.
(посада)
 
(підпис)
 
(прізвище та ініціали керівника)
М.П.
25.07.2016

(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року 
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32377038
4. Місцезнаходження
02660, Київ, вул. Магнiтогорська, 1, кiмн. 42
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)224-68-88 (044)224-68-91
6. Електронна поштова адреса
(044)224-68-88 ngd-docflow@dtek.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
25.07.2016

(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці
http://ngv.com.ua/
в мережі Інтернет
25.07.2016

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента
X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента
X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

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

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

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

18. 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)

19. Примітки:
Iнших цiнних паперiв Товариством не розмiщено

III. 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)
м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)
17119700.00
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)
177
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 продуктiв нафтоперероблення
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори Товариства; Наглядова рада Товариства; Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) – Генеральний директор Товариства; Ревiзiйна комiсiя Товариства. 
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ «Перший Український Мiжнародний Банк»

2) МФО банку
334851

3) поточний рахунок
2600713420

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
ПАТ «Перший Український Мiжнародний Банк»

5) МФО банку
334851

6) поточний рахунок
2600713420



12. 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
Користування надрами Семиренкiвського родовища, включаючи Олефiрiвський та Романiвський блоки
3333
31.03.2004
Державна служба геологiї та надр України
31.03.2034
Опис
У разi необхiдностi, дiя дозволу може бути продовжена
Користування надрами Мачухського родовища
5965
23.07.2014
Державна служба геологiї та надр України
02.07.2034
Опис
У разi необхiдностi, дiя дозволу може бути продовжена

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Голова наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куцаєв Владислав Станiславович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1966
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
16
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 перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Черепаня Вячеслав Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1967
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 1984 р. по 1991 р. директор ТОВ «КОТЕДЖ ХОЛ» 
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. 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 перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максименко Дмитро Дмитрович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1981
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
5
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 2007 р. по 2008 р. – юрисконсульт ТОВ «УФЦ» 
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. 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 перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член наглядової ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудьковський Сергiй Миколайович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4. Рік народження
1978
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 21.12.2011 по 22.04.2013 - директор ТОВ «Спецтранспостач»
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. 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 перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада
Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щуров Iгор В'ячеславович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1976
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 23.09.2011 р. по 16.04.2013 р. - директор ТОВ «ДТЕК Нафтогаз»
8. Опис
Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює одноосiбний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства. До компетенцiї Генерального директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм питань та дiй, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревiзiйної комiсiї Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода виплачується емiтентом в грошовiй формi в розмiрi вiдповiдно до укладеного трудового договору (контракту)
1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горолевич Максим Олексiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1987
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
4
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 01.03.2011 по 10.09.2012 - Фахiвець вiддiлу по роботi з Захiденерго, ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ
8. 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 перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Млiнарич Лiлiя Вiкторiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4. Рік народження
1960
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 16.01.2006 по теперiшнiй час, директор ТОВ «Комплекс Менеджмент Сервiс»
8. 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 перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
1. Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Деркач Степан Тiберiйович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н 
4. Рік народження
1974
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
8
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 01.01.2008 по 30.04.2011 - заступник Генерального директора «Судноплавна компанiя «Укррiчтранс», з 01.05.2011 по17.04.2013 – член правлiння ПрАТ «Нафтогазвидобування» 
8. 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 перiоду не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
1. Посада
Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Холощак Олена Григорiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
н/д н/д н/д
4. Рік народження
1968
5. Освіта
Вища
6. Стаж роботи (років)
30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 27.11.2012 р. до 11.06.2013 р. Менеджер з органiзацiї бухгалтерського облiку ТОВ "ДТЕК Сервiс"
8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корислiвi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Винагорода виплачується емiтентом в грошовiй формi в розмiрi вiдповiдно до укладеного трудового договору.
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «Перспектива»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Kод за ЄДРПОУ
33718227
4. Місцезнаходження
Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ №483591
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
31.08.2009
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (056) 373-95-94 +38 (056) 373-95-94
8. Вид діяльності
Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис
Товариство включає цiннi папери до бiржового списку та допускає їх до торгiв
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будфiнанс-Консалт"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Kод за ЄДРПОУ
34002608
4. Місцезнаходження
01133 Україна м. Київ вул. Госпiтальна, 24, оф. 19
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
14035/12
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.11.2015
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 278-57-19 +38 (044) 278-57-19
8. Вид діяльності
Оцiночна дiяльнiсть
9. Опис
Оцiнка майна
1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
04071 Україна м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1340
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.05.2008
7. Міжміський код та телефон/факс
+ 38 (044) 591-04-04 +38 (044) 482-52-14 
8. Вид діяльності
Надання фiнансових послуг на ринку цiнних паперiв
9. Опис
Обслуговування випускiв цiнних паперiв
1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ
14282829
4. Місцезнаходження
04070 Україна м. Київ вул. Андрiївська, 4
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
294710
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
14.02.2015
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (044) 290-72-90 +38 (044) 290-72-90 
8. Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть
9. Опис
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного паперу
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість акцій (грн.)
Кількість акцій (штук)
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
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні 
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. 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)
Номінальна вартість (грн.)
Кількість у випуску (штук)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн.)
Процентна ставка (у відсотках)
Термін виплати процентів
Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
02.02.2014
24/2/2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
відсоткові
1000.00
300000
Бездокументарні іменні 
300000000.00
14
18.02.2017
10470000
18.02.2017
Опис
Облiгацiї серiї А включено до бiржевого списку ПАТ "Фондова Бiржа "Перспектива"
02.02.2014
25/2/2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України
відсоткові
1000.00
300000
Бездокументарні іменні 
300000000
14
18.02.2017
10470000
18.02.2017
Опис
Облiгацiї серiї В включено до бiржевого списку ПАТ "Фондова Бiржа "Перспектива"
02.02.2014
26/2/2014
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
відсоткові
1000.00
400000
Бездокументарні іменні 
400000000
14
18.02.2017
13960000
18.02.2026
Опис
Облiгацiї серiї С включено до бiржевого списку ПАТ "Фондова Бiржа "Перспектива"
2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п
Основні види 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
Газ
395491 тис.м3
0
0
394433 тис.м3
0
0
2
Конденсат газовий
14273 тон
0
0
13951 тон
0
0


