
Титульний аркуш 

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

Голова правлiння       Климович Я.Я. 

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

М.П. 
28.04.2016 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

31169745 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Солом'янський, 03151, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, 54 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 454-15-00 (044) 456-13-56 

6. Електронна поштова адреса 

post@nadraukrayny.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України"       .04.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці 

nadraukrayny.com.ua (Про 
Компанiю) 

в мережі 
Інтернет 28.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів  

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

 

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 

 



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

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за 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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

X 

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) 

 

33. Примітки 

Вiдповiдно до статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв 
господарської дiяльностi" вiд 01.06.2000 № 1775-III, види господарської 
дiяльностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" не пiдлягають 
лiцензуванню, тому iнформацiя про одержаннi лiцензiї (дозволи) на окремi 
види дiяльностi не надається. В Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Надра 
України" посада корпоративного секретаря вiдсутня. Iнформацiя про 
рейтингове агенство не надається, оскiльки Нацiональна акцiонерна компанiя 
"Надра України" не здiйснювала реєстрацiї випуску боргових цiнних паперiв у 
звiтному перiодi. Посадовi особи Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України" акцiями емiтента не володiють. Вiдповiдно до постанови Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 року № 912, повноваження з управлiння 
державними корпоративними правами Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" переданi Державнiй службi геологiї та надр України, але на 
даний час акцiонером не укладений договiр з депозитарною установою про 
обслуговування рахунку в цiнних паперах, тому iнформацiю про осiб, що 
володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента за встановленою формою не 
вбачається можливим надати. Вiдповiдно до п. 44 Статуту Нацiональної 
акцiонерної компанiї "Надра України", першi загальнi збори акцiонерiв 
скликаються пiсля прийняття рiшення про приватизацiю пакета акцiй 
Компанiї. У зв'язку з тим, що рiшення не прийнято, загальнi збори акцiонерiв 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" не проводились i тому 
iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається. Облiгацiї, iншi цiннi 
папери та похiднi цiннi папери в звiтному перiодi Нацiональною акцiонерною 
компанiєю "Надра України" не випускались. Нацiональна акцiонерна компанiя 



"Надра України" не здiйснювала викуп власних акцiй протягом звiтного 
перiоду. Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" не надає 
"Iнформацiї про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та 
"Iнформацiї про собiвартiсть реалiзованої продукцiї", оскiльки Нацiональна 
акцiонерна компанiя "Надра України" не пiдпадає пiд вимоги пп. 15 п.1 глави 
4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. Нацiональна 
акцiонерна компанiя "Надра України" не здiйснювала випуск боргових цiнних 
паперiв.  
Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" не надає Iнформацiю про 
випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiю про склад, структуру i розмiр 
iпотечного покриття, Iнформацiю про наявнiсть прострочених боржником 
строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами 
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття, Iнформацiю про випуск iпотечних сертифiкатiв, 
Iнформацiю щодо реєстру iпотечних активiв, Основнi вiдомостi про ФОН, 
Iнформацiю про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiю про осiб, що 
володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, 
Правила ФОН, так як Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" не є 
емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. 
Рiчна звiтнiсть складена з частковим використанням Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, 
оскiльки Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" не випускала 
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 
передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Iнформацiя про 
посадових осiб емiтента надана станом на 31.12.2015 року. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

№ 10741200000001400 

3. Дата проведення державної реєстрації 

03.10.2000 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

739295625.25 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

100 

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) 

1015 

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

71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 
консультування в цих сферах 

09.10 Надання допомiжних послуг у сферi добування нафти та природного газу 

43.13 Розвiдувальне бурiння 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

Лiвобережне вiддiлення № 53 АБ "Укргазбанк" 

2) МФО банку 

320478 

3) поточний рахунок 

26003219145 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

Лiвобережне вiддiлення № 53 АБ "Укргазбанк" 

5) МФО банку 

320478 

6) поточний рахунок 

26003219145 



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Води України" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

32162316 

4) місцезнаходження 

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54, кiм. 606 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 80% статутного капiталу ТОВ "Води 
України". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Води України" - грошовi кошти. Права 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Води України" 
визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Будiвельно-монтажне управлiння iм. Нобiльського" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

34514895 

4) місцезнаходження 

09000, Київська обл., Сквирський р-н, м. Сквира, вул. Рози Люксембург, 66 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 45% статутного капiталу ТОВ 
"Будiвельно-монтажне управлiння iм. Нобiльського". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ 
"Будiвельно-монтажне управлiння iм. Нобiльського" - грошовi кошти. Права Нацiональної 
акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Будiвельно-монтажне 
управлiння iм. Нобiльського" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Голден Деррiк" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

35251246 

4) місцезнаходження 

04123, м. Київ, вул. Западинська, 13а 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 33% статутного капiталу ТОВ "Голден 
Деррiк". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Голден Деррiк" - грошовi кошти, майно, 
майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння 
ТОВ "Голден Деррiк" визначенi Статутом Товариства. 



1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Українська геофiзична компанiя" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

32535729 

4) місцезнаходження 

64200, Харкiвська обл., м. Балаклiя, вул. Геологiчна, 8 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 100% статутного капiталу ТОВ 
"Українська геофiзична компанiя". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Українська 
геофiзична компанiя" - грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
стосовно управлiння ТОВ "Українська геофiзична компанiя" визначенi Статутом Товариства. 
Постановою Господарського суду Харкiвської областi вiд 19.11.2013 р. справа № 922/2365/13, 
визнано ТОВ "Українська геофiзична компанiя" банкрутом та вiдкрито лiквiдацiйну процедуру. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Надраiнвест" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

35393548 

4) місцезнаходження 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 34 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 90% статутного капiталу ТОВ 
"Надраiнвест". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надраiнвест" - грошовi кошти. Права 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надраiнвест" 
визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнженерно-бурова група "Тритон" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

37689420 

4) місцезнаходження 

02099, м. Київ, вул. Санаторна, 9 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 50% статутного капiталу ТОВ 
"Iнженерно-бурова група "Тритон". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Iнженерно-
бурова група "Тритон" - грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України" стосовно управлiння ТОВ "Iнженерно-бурова група "Тритон" визначенi Статутом 
Товариства. 



1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Надра Олеська" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38077620 

4) місцезнаходження 

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 90% статутного капiталу ТОВ "Надра 
Олеська". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надра Олеська" - грошовi кошти. Права 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надра Олеська" 
визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Надра Юзiвська" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38077614 

4) місцезнаходження 

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 90% статутного капiталу ТОВ "Надра 
Юзiвська". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надра Юзiвська" - грошовi кошти. Права 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надра Юзiвська" 
визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Азовське рудоуправлiння" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38068353 

4) місцезнаходження 

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 99,9% статутного капiталу ТОВ 
"Азовське рудоуправлiння". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Азовське 
рудоуправлiння" - грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
стосовно управлiння ТОВ "Азовське рудоуправлiння" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Захiдгазiнвест" 

2) організаційно-правова форма 



240 

3) код за ЄДРПОУ 

38126671 

4) місцезнаходження 

79034, м. Львiв, вул. Угорська, 14 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 34,99% статутного капiталу ТОВ 
"Захiдгазiнвест". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Захiдгазiнвест" - грошовi кошти. 
Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ 
"Захiдгазiнвест" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гайчурський ГЗК" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38105709 

4) місцезнаходження 

01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 5а 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 50% статутного капiталу ТОВ 
"Гайчурський ГЗК". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Гайчурський ГЗК" - грошовi 
кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ 
"Гайчурський ГЗК" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пержанський кар'єр" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38123246 

4) місцезнаходження 

01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 5а 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 50% статутного капiталу ТОВ 
"Пержанський кар'єр". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Пержанський кар'єр" - 
грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння 
ТОВ "Пержанський кар'єр" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Надра Криму" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38317979 



4) місцезнаходження 

95034, АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Репiна, 73, кiм. 1а  

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 99,91% статутного капiталу ТОВ 
"Надра Криму". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надра Криму" - грошовi кошти. 
Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надра 
Криму" визначенi Статутом Товариства. Товариство знаходиться на анексованiй територiї. 
Товариство знаходиться на анексованiй територiї. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Надра Шельф" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38327265 

4) місцезнаходження 

02121, м. Київ, вул. Архiтектора Вербицького, 16, оф. 3 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 40% статутного капiталу ТОВ "Надра 
Шельф". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надра Шельф" - грошовi кошти. Права 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надра Шельф" 
визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть "Надра Скiфська" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

38960790 

4) місцезнаходження 

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54, кiм. 613-б 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 99% статутного капiталу ТОВ "Надра 
Скiфська". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надра Скiфська" - грошовi кошти. Права 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надра Скiфська" 
визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Житомирбуррозвiдка" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

30737100 

4) місцезнаходження 

12114, Житомирська обл., Володарсько-Волинський р-н, смт. Нова Борова, вул. Коцюбинського, 8 



5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 100% статутного капiталу ТОВ 
"Житомирбуррозвiдка". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Житомирбуррозвiдка" - 
право користування майном. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно 
управлiння ТОВ "Житомирбуррозвiдка" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Надра Городоцьке" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

39021300 

4) місцезнаходження 

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54, кiм. 613а 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 50% статутного капiталу ТОВ "Надра 
Городоцьке". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надра Городоцьке" - грошовi кошти. 
Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надра 
Городоцьке" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Надра Тунiвська" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

39021358 

4) місцезнаходження 

03151, м. Київ, пр-т Повiтрофлотський, 54, кiм. 613а 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 25% статутного капiталу ТОВ "Надра 
Тунiвська". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Надра Тунiвська" - грошовi кошти. 
Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ТОВ "Надра 
Тунiвська" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Чернiгiвнафтогазгеологiя" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

01431535 

4) місцезнаходження 

14000, м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 15 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 
України" "Чернiгiвнафтогазгеологiя". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра 



України" "Чернiгiвнафтогазгеологiя" - майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Чернiгiвнафтогазгеологiя" 
визначенi Статутом дочiрнього пiдприємства. 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Кримгеологiя" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

01432055 

4) місцезнаходження 

95007, АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Беспалова, 47 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 
України" "Кримгеологiя". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра України" 
"Кримгеологiя" - майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Кримгеологiя" визначенi Статутом дочiрнього 
пiдприємства. Пiдприємство знаходиться на анексованiй територiї. 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологiя" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

01431630 

4) місцезнаходження 

36014, м. Потава, вул. Маршала Бiрюзова, 7 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 
України" "Полтавнафтогазгеологiя". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра 
України" "Полтавнафтогазгеологiя" - майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологiя" 
визначенi Статутом дочiрнього пiдприємства. Господарським судом Полтавської областi 
18.07.2013 року ДП "НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологiя" визнано банкрутом та 
вiдкрито лiквiдацiйну процедуру. 

1) найменування 

ДП "Укрнаукагеоцентр" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

01432552 

4) місцезнаходження 

36019, м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 53 

5) опис 



Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП 
"Укрнаукагеоцентр". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП "Укрнаукагеоцентр" - майновi 
права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння ДП 
"Укрнаукагеоцентр" визначенi Статутом дочiрнього пiдприємства. 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Агрогеофiзика" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

30039257 

4) місцезнаходження 

64203, Харкiвська обл., м. Балаклiя, вул. Буровикiв, 11 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 
України" "Агрогеофiзика". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра України" 
Агрогеофiзика" - майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Агрогеофiзика" визначенi Статутом дочiрнього 
пiдприємства. 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Захiдукргеологiя" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

01432606 

4) місцезнаходження 

79000, м. Львiв, пл. Мiцкевича, 8 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 
України" "Захiдукргеологiя". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра України" 
"Захiдукргеологiя" - майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Захiдукргеологiя" визначенi Статутом дочiрнього 
пiдприємства 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Миргороднафтогазрозвiдка" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

01431676 

4) місцезнаходження 

37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Нафтовикiв, 1 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 



України" "Миргороднафтогазрозвiдка". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра 
України" "Миргороднафтогазрозвiдка" - майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Миргороднафтогазрозвiдка" 
визначенi Статутом дочiрнього пiдприємства. 07 вересня 2015 року Господарським судом 
Полтавської областi винесено ухвалу про порушення провадження у справi № 917/966/15 про 
банкрутство ДП «Миргороднафтогазрозвiдка» та введено процедуру розпорядження майном 
дочiрнього пiдприємства. 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Центрукргеологiя" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

01432478 

4) місцезнаходження 

18000, м. Черкаси, вул. Чкалова, 13 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 
України" "Центрукргеологiя". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра України" 
"Центрукргеологiя" - майновi права. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Центрукргеологiя" визначенi Статутом 
дочiрнього пiдприємства. 

1) найменування 

ДП НАК "Надра України" "Надраресурс" 

2) організаційно-правова форма 

160 

3) код за ЄДРПОУ 

33307841 

4) місцезнаходження 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 34 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним засновником ДП НАК "Надра 
України" "Надраресурс". Внесок емiтента до статутного капiталу ДП НАК "Надра України" 
"Надраресурс" - грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
стосовно управлiння ДП НАК "Надра України" "Надраресурс" визначенi Статутом дочiрнього 
пiдприємства. 

1) найменування 

Державна акцiонерна холдингова компанiя "Укргеолреммаш" 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

30639394 

4) місцезнаходження 

82400, Львiвська обл., м. Стрий, вул. Нижанкiвського, 3 



5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є єдиним акцiонером ДАХК "Укргеолреммаш". 
100% акцiй ДАХК "Укргеолреммаш" передано до статутного капiталу Нацiональної акцiонерної 
компанiї "Надра України". Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно 
управлiння ДАХК "Укргеолреммаш" визначенi Статутом акцiонерного товариства. 

1) найменування 

ПАТ "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Стандарт 
Плюс" 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

38006024 

4) місцезнаходження 

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 21% статутного капiталу ПАТ 
"Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Стандарт Плюс". 
Акцiї придбано шляхом укладання догорову купiвлi-продажу. Внесок емiтента до статутного 
капiталу - грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно 
управлiння ПАТ "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд 
"Стандарт Плюс" визначенi статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чорноморгеоресурс" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

39729978 

4) місцезнаходження 

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 25 % статутного капiталу ТОВ 
"Чорноморгеоресурс". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Чорноморгеоресурс" - 
грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння 
ТОВ "Чорноморгеоресурс" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чорноморзахiдiнвест" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

39729852 

4) місцезнаходження 

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31 



5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 25 % статутного капiталу ТОВ 
"Чорноморзахiдiнвест". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ "Чорноморзахiдiнвест" - 
грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" стосовно управлiння 
ТОВ "Чорноморзахiдiнвест" визначенi Статутом Товариства. 

1) найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Полтаванафтогазрозвiдка" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

39825142 

4) місцезнаходження 

36019, м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 53 

5) опис 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" володiє 70 % статутного капiталу ТОВ 
"Полтаванафтогазрозвiдка". Внесок емiтента до статутного капiталу ТОВ 
"Полтаванафтогазрозвiдка" - грошовi кошти. Права Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України" стосовно управлiння ТОВ "Полтаванафтогазрозвiдка" визначенi Статутом Товариства. 

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Держава в особi Кабiнету 
Мiнiстрiв України 

00019442 
01008Україна м. Київ вул. 

Грушевського, 12/2 
0.000000000000 

Прізвище, ім"я, по 
батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

д/н д/н д/н д/н 0.000000000000 

Усього 0.000000000000 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Климович Ярослав Ярославович 

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

КС 102437 17.10.2002 Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 



Вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiллiлу екологiчного контролю природно-заповiдного фонду, рослинного та 
тваринного свiту - старший державний iнспектор з ОНПС Державної екологiчної iнспекцiї у 
Львiвськiй областi. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.06.2014 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно зi Статутом: розпорядження вiдповiдно до статуту i 
законодавства майном та коштами Компанiї, представництво Компанiї у вiдносинах з органами 
державної влади, юридичними та фiзичними особами, видання наказiв та прийняття iнших рiшень 
з питань дiяльностi Компанiї. Розмiр виплаченої винагороди - 20 711 грн. Iнших посад на будь-
яких пiдприємствах особа не займає. Стаж роботи - 15 рокiв. Климович Я.Я. працював на посадах: 
головний державний податковий ревiзор-iнспектор сектору контролю за використанням марок 
акцизного збору Регiонального управлiння Департаменту контролю за виробництвом та обiгом 
спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Державної податкової адмiнiстрацiї України у 
Львiвськiй областi; виконуючий обов’язки начальника, начальник Захiдно-Української 
геофiзичної розвiдувальної експедицiї; головний спецiалiст вiддiлу екологiчного контролю 
природно-заповiдного фонду, рослинного та тваринного свiту – старший державний iнспектор з 
ОНПС Державної екологiчної iнспекцiї у Львiвськiй областi; начальник вiддiлу екологiчного 
контролю природно-заповiдного фонду, рослинного та тваринного свiту – старший державний 
iнспектор з ОНПС Державної екологiчної iнспекцiї у Львiвськiй областi. В звiтному перiодi змiни 
посадової особи не було.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Максiменцев Максим Геннадiйович 

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

СН 356469 26.11.1996 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор департаменту фiнансiв та iнвестицiй Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України". 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



18.06.2010 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно зi Статутом: оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" . Розмiр виплаченої винагороди – 22280,00 
грн. Посадова особа входить до складу членiв Дирекцiї ТОВ "Захiдгазiнвест" (79034, м. Львiв, вул. 
Угорська, 14). Стаж роботи - 17 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 
Директор департаменту фiнансiв та iнвестицiй Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В 2015 
роцi змiни посадової особи не було. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Борисенко Дмитрiй Володимирович 

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

* * * 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу судового захисту Управлiння судового захисту Департаменту правового 
забезпечення Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України». 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

16.10.2015 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно зi Статутом: оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України". Розмiр виплаченої винагороди в звiтному 
перiодi -193750,00 грн. Стаж роботи - 10 рокiв. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не 
займає. Борисенко Д.В. працював на посадах: головний спецiалiст, заступник начальника вiддiлу, 
начальник вiддiлу судового захисту Управлiння судового захисту Департаменту правового 
забезпечення Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України», заступник начальника вiддiлу 
судово-правового захисту Департаменту правового забезпечення Нацiональної акцiонерної 
компанiї «Надра України». В звiтному перiодi вiдбулася змiна посадової особи. 16.10.2015 року 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» отримала наказ Державної служби геологiї та 
надр України № 330, яким виведено зi складу членiв правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Надра України» Бойко Iрину Юрiївну та введено до складу правлiння Нацiональної акцiонерної 
компанiї «Надра України» Борисенка Дмитра Володимировича. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Борисенко Д.В. згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Марухняк Володимир Миколайович 

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

* * * 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

43 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Радник з питань виробництва ДП НАК «Надра України» «Чернiгiвнафтогазгеологiя». 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

02.12.2015 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно зi Статутом: оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України". Винагороду в звiтному перiодi не отримував. 
Стаж роботи - 43 роки. Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Посади, якi 
особа обiймалапротягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ТОВ «Єврогаз України», 
головний iнженер ТОВ «Миронiвкабудмонтаж», радник з питань виробництва ДП НАК «Надра 
України» «Чернiгiвнафтогазгеологiя». В звiтному перiодi вiдбулася змiна посадової особи. 
02.12.2015 Нацiональна акцiонерна компанiя отримала наказ Державної служби геологiї та надр 
України № 394, яким виведено зi скдаду правлiння Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України" Дем'яненка Iвана Iвановича та та введено Марухняка Володимира Миколайовича. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Марухняк М.В. 
згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Голова наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лiсова Iрина Костянтинiвна 

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

* * * 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 



6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу iнструментiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Департаменту 
регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi 
України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

10.12.2015 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу  

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль за 
дiяльнiстю правлiння, органiзацiя роботи наглядової ради, органiзацiя контролю за виконанням 
рiшень загальних зборiв та наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди в 
Компанiї не отримувала. Стаж роботи - 26 рокiв. Посада, яку обiймає: начальник вiддiлу 
регiональних геологiчних i геофiзичних дослiджень та мiжнародного спiвробiтництва Управлiння 
надрокористування та мiжнародного спiвробiтництва Державної служби геологiї та надр України. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу оподаткування 
експортно-iмпортних операцiй Департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi 
Мiнiстерства економiки України; заступник начальника вiддiлу полiтики та iнструментiв розвитку 
зовнiшньої торгiвлi управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Департаменту 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України; 
заступник начальника управлiння – начальник вiддiлу полiтики та iнструментiв розвитку 
зовнiшньої торгiвлi управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Департаменту 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України; 
начальник вiддiлу iнструментiв регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Департаменту 
регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi 
України.В звiтному перiодi вiдбулася змiна посадової особи. 10.12.2015 року Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Надра України» отримала наказ Державної служби геологiї та надр України 
№ 410, яким припиненi повноваження голови наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Надра України» Покамєстова Дениса Володимировича та призначено Лiсову Iрину 
Костянтинiвну. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Лiсова I.К.згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Заступник голови наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Флоре Наталiя Василiвна 

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

* * * 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу регiональних i геофiзичних дослiджень та мiжнародного спiвробiтництва 
Управлiння надрокористування та мiжнародного спiвробiтництва Держгеонадр України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.10.2015 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль за 
дiяльнiстю правлiння, органiзацiя роботи наглядової ради, органiзацiя контролю за виконанням 
рiшень загальних зборiв та наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди в 
Компанiї не отримувала. Посада, яку обiймає: т.в.о. начальника Управлiння – начальника вiддiлу 
геологiї нафти та газу Управлiння геологiї Державної служби геологiї та надр України. Стаж 
роботи 27 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв працювала на посадах: головний спецiалiст вiддiлу 
регiональних геологiчних та геофiзичних дослiджень i наукового супроводу 
геологорозвiдувальних робiт Управлiння геологiї нафти, газу, рудних i нерудних корисних 
копалин Державної геологiчної служби Мiнiстерства охорони навколишнього природного 
середовища України; головний спецiалiст вiддiлу геологiї нафти i газу, рудних i нерудних 
корисних копалин та регiональних дослiджень Управлiння геологiї та гiдрогеологiї Держгеонадр 
України; головний спецiалiст, начальник вiддiлу регiональних геологiчних i геофiзичних 
дослiджень та наукового супроводу геологорозвiдувальних робiт Департаменту геологiї 
Держгеонадр України; начальник вiддiлу регiональних i геофiзичних дослiджень та мiжнародного 
спiвробiтництва Управлiння надрокористування та мiжнародного спiвробiтництва Держгеонадр 
України. В звiтному перiодi вiдбулася змiна посадової особи, 29.10.2015 Нацiональна акцiонерна 
компанiя «Надра України» отримала наказ Державної служби геологiї та надр України № 337, 
яким звiльнено з посади заступника голови наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Надра України» Сороченка Дмитра Васильовича та призначено Флоре Наталiю Василiвну. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Флоре Н.В. згоди 
на розкриття паспортних даних не надала. Станом на дату оприлюднення рiчної iнформацiї 
емiтента цiнних паперiв за 2015 рiк, наказом Держгеонадр № 44 заступником голови наглядової 
ради призначено Слiпка Сергiя Олексiйовича. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Тимошенко Iгор Васильович 

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

* * * 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора Департаменту – начальник вiддiлу контролю за геологiчним вивченням та 



використанням надр Департаменту державного геологiчного контролю Держгеонадр України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.10.2015 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль за 
дiяльнiстю правлiння, органiзацiя роботи наглядової ради, органiзацiя контролю за виконанням 
рiшень загальних зборiв та наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди не 
отримувала. Посада, яку обiймає: заступник Директора Департаменту Державного геологiчного 
контролю Держгеонадр. Стаж роботи - 18 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п'яти рокiв: начальник вiддiлу контролю за геологiчним вивченням надр Управлiння державного 
геологiчного контролю за веденням робiт з геологiчного вивчення та використання надр 
Державної служби геологiї та надр України; заступник директора Департаменту – начальник 
вiддiлу контролю за геологiчним вивченням та використанням надр Департаменту державного 
геологiчного контролю Держгеонадр України. В звiтному перiодi вiдбулися змiни посадової 
особи, 29.10.2015 року Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» отримала наказ 
Державної служби геологiї та надр України № 337, яким звiльнено з посади члена наглядової ради 
Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» Бондар Наталiю Олександрiвну та 
призначено Тимошенка Iгоря Васильовича. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Тимошенко I.В. згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Абрамович Дмитро Васильович 

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

* * * 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу регiональних геологiчних i геофiзичних дослiджень та мiжнародного 
спiвробiтництва Управлiння надрокористування та мiжнародного спiвробiтництва Держгеонадр 
України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.10.2015 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль за 
дiяльнiстю правлiння, органiзацiя роботи наглядової ради, органiзацiя контролю за виконанням 
рiшень загальних зборiв та наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди в 
Компанiї не отримувала. Посада, яку обiймає: начальник Управлiння надрокористування та 



мiжнародного спiвробiтництва Державної служби геологiї та надр України. Стаж роботи - 11 
рокiв. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу 
митно-тарифної та нетарифної полiтики Управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики 
Департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi 
України; заступник начальника управлiння зовнiшньоекономiчної полiтики Департаменту 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України; Радник 
Голови Державної служби геологiї та надр України, вiддiл органiзацiйно-аналiтичної роботи 
Департаменту органiзацiйно-аналiтичної роботи та управлiння персоналом Держгеонадр України; 
начальник вiддiлу регiональних геологiчних i геофiзичних дослiджень та мiжнародного 
спiвробiтництва Управлiння надрокористування та мiжнародного спiвробiтництва Держгеонадр 
України. Протягом звiтного перiоду вiдбулася змiна посадової особи, 29.10.2015 Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Надра України» отримала наказ Державної служби геологiї та надр України 
№ 337, яким звiльнено з посади члена наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра 
України» Плахотнього Сергiя Анатолiйовича та призначено Абрамовича Дмитра Васильовича. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Абрамович Д.В. 
згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Григораш Андрiй Георгiйович 

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

* * * 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний юрисконсульт вiддiлу експертизи проектiв нормативних актiв Юридичного 
департаменту Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

17.03.2015 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: представництво iнтересiв акцiонерiв, контроль за 
дiяльнiстю правлiння, органiзацiя роботи наглядової ради, органiзацiя контролю за виконанням 
рiшень загальних зборiв та наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди в 
Компанiї не отримувала. Посада, яку обiймає: головний спецiалiст вiддiлу нормотворчої 
дiяльностi Юридичного управлiння Державної служби геологiї та надр України. Стаж роботи 10 
рокiв. Григораш А.Г. протягом останнiх п'яти рокiв працював на посадах: головний юрист-
консульт вiддiлу у зв’язках з ВРУ та iншими органами державної влади Департаменту правової 
полiтики Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України; головний 
юрисконсульт вiддiлу нормативного регулювання та експертизи проектiв нормативних актiв 
Юридичного департаменту Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України; головний 



юрисконсульт вiддiлу експертизи проектiв нормативних актiв Юридичного департаменту. В 
звiтному перiодi вiдбулася змiна посадової особи,17.03.2015 наказом Державної служби геологiї та 
надр України № 34 звiльнено з посади члена наглядової ради Нацiональної акцiонерної компанiї 
«Надра України» Нiколаєву Наталiю Степанiвну та призначено Григораша Андрiя Георгiйовича. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Григораш А.Г. 
згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Заворотна Нiна Григорiївна 

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

СО 939309 12.03.2009 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Посадова особа обiймала рiзнi посади в Державнiй податковiй iнспекцiї у Шевченкiвському районi 
м. Києва. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.02.2012 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi 
Компанiї, iнформування про результати проведених ревiзiй та перевiрок на загальних зборах 
акцiонерiв або засiданнi наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди в Компанiї 
не отримувала. Посадова особа займає посаду - головний держзавний ревiзор iнспектор 
Управлiння податкового аудиту ДПI у Шевченкiвському районi ГУ Державної фiскальної служби 
у м. Києвi. Стаж роботи посадової особи - 35 роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 
п'яти рокiв: Державна податкова iнспекцiя у Шевченкiвському районi м. Києва - рiзнi посади; 
головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу перевiрок пiдприємств стратегiчних 
галузей економiки управлiння податкового контролю юридичних осiб Державної податкової 
iнспекцiї у Шевченкiвському районi м. Києва, iнспектор податкової служби I рангу. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. В 2015 роцi змiни посадової 
особи не було.  

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Дуднiченко Олег Вадимович 

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

СК 741465 31.12.1997 Таращанським РВ ГУ МВС України в Києвськiй областi 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу формування продовольчих ринкiв Департаменту фiнансiв АПК та екологiї 
Державної фiнансової iнспекцiї України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.02.2014 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi 
Компанiї, iнформування про результати проведених ревiзiй та перевiрок на загальних зборах 
акцiонерiв або засiданнi наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди в Компанiї 
не отримувала.Особа займає посаду начальника вiддiлу iнспектування iнших органiв державного 
управлiння в АПК, сферi надр та екологiї Департаменту iнспектування в агропромисловому 
комплексi та сферi використання природних ресурсiв иДержавної фiнансової iнспекцiї України. 
Стаж роботи - 22 рiк. Посади, якi особа обiймалапротягом останнiх п'яти рокiв: заступник 
начальника вiддiлу Департаменту iнспектування АПК в сферi надр та екологiї Державної 
фiнансової iнспекцiї України; начальник вiддiлу формування продовольчих ринкiв Департаменту 
фiнансiв АПК та екологiї Державної фiнансової iнспекцiї України. В 2015 роцi змiни посадової 
особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пiчевський Олександр Миколайович 

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

ВН 528317 02.07.2011 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй обл. 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Головний спецiалiст Вiддiлу внутрiшнього аудиту Державної служби геологiї та надр України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.02.2012 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно Статуту: перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi 
Компанiї, iнформування про результати проведених ревiзiй та перевiрок на загальних зборах 
акцiонерiв або засiданнi наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа винагороди в Компанiї 
не отримувала. Стаж роботи - 17 рокiв. Посадова особа займає посаду завiдувач сектору 
внутрiшнього аудиту та контролю Державної служби геологiї та надр. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: старший державний податковий ревiзор-iнспектор ДПI в м. 
Житомирi; головний спецiалiст вiддiлу внутрiшнього аудиту Держгеонадр; головний спецiалiст з 
контрольно-ревiзiйної роботи Держгеонадр. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. В 2015 роцi змiни посадової особи не було. 

* Зазначається 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. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кравченко Юрiй Михайлович 

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

* * * 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ПП «Компанiя Персей».  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.11.2014 Рiшенням не визначено строк, на який призначено посадову особу. 

9) Опис 

Обов'язки та повноваження згiдно зi Статутом: вирiшення питань органiзацiї господарської 
дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України". Розмiр отриманої винагороди в звiтному перiодi - 16269.00 грн. Стаж роботи - 17 рокiв. 
Iнших посад на будь-яких пiдприємствах особа не займає. Кравченко Ю. М. працював на посадах: 
головний бухгалтер ТОВ «ДОРIДА»; головний бухгалтер ТОВ «Островок Рiтейл Груп»; головний 
бухгалтер ТОВ «Гелиос Мастер»; головний бухгалтер ПП «Компанiя Персей». В 2015 роцi змiни 
посадової особи не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Кравченко Ю.М. згоди на розкриття паспортних даних не надав.  

* Зазначається 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. 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

109500 0.000 239500 0.000 

Нарахування 
дивідендів на одну 
акцію, грн. 

0.00004 0.000 0.00008 0.000 

Сума виплачених 
дивідендів, грн. 

0.000 0.000 239500 0.000 

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання 
дивідендів 

    

Дата виплати 
дивідендів 

  17.06.2015  

Опис 

За 2014 рiк Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" отримала прибуток. Згiдно з 
пунктом 44 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України", затвердженого 
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.09.2000 р. №1460 (в редакцiї постанови Кабiнету 
Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 р. № 912), рiшення про затвердження розмiру рiчних 
дивiдендiв, розподiлу прибутку, здiйснюється Державною службою геологiї та надр України. 
Наказом Державної служби геологiї та надр України вiд 27.04.2015 № 95 прийнято рiшення про 
нарахування та виплату дивiдендiв в розмiрi встановленому нормами чинного законодавства 
України. Єдиним акцiонером Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" є держава в 
особi Держгеонадр, тому дивiденди в повному обсязi сплаченi до державного бюджету України.  
За звiтний 2015 рiк Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" отримала прибуток. 
Наказом Державної служби геологiї та надр України вiд 08.04.2016 № 131 прийнято рiшення про 
нарахування та виплату дивiдендiв в розмiрi, встановленому нормами абзацу 1 пункту 1 
постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.2016 № 228. Враховуючи статтю 11 Закону 
України «Про управлiння об’єктами державної власностi» Компанiя має сплатити дивiденди до 
01 липня поточного року. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "К'ЮI-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37674608 

Місцезнаходження 03134 Україна м. Київ Святошинський м. Київ вул. Жолудєва, 6б, к. 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

4439 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.04.2011 

Міжміський код та телефон (044) 458-77-45 

Факс (044) 458-77-45 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудиторськi послуги. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Велта" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21559409 

Місцезнаходження 01015 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Московська, 46/2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ569843 та АГ569858 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2011 

Міжміський код та телефон 044 254-48-50 

Факс 044 254-40-05 

Вид діяльності Страховi послуги 

Опис Договiр страхування орендованого майна вiд 10.03.2015 № 95 
ОМ/2015-106/15 та Договiр страхування орендованого майна вiд 
10.03.2015 № 96 ОМ/2015-107/15. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 591-04-00 



Факс 044 591-04-40 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" дiє на пiдставi Правил 
Центрального депозитарiю цiнних паперiв, зареєстрованих рiшенням 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 
01.10.2013 № 2092 та надає послуги по обслуговуванню емiсiї цiнних 
паперiв Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" 
вiдповiдно до договору вiд 24.09.2014 № ОВ-5951. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23697280 

Місцезнаходження 03087 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Єреванська, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 263236 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013 

Міжміський код та телефон 044 594-11-62 

Факс 044 294-19-96 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

Опис АБ "Укргазбанк" надає послуги по зберiганню належних Нацiональнiй 
акцiонернiй компанiї "Надра України" цiнних паперiв. Договiр про 
вiдкриття рахунку в цiнних паперах вiд 16.10.2012 року № 4196/12-
473/12. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Юнiсон 
Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 32942598 

Місцезнаходження 03028 Україна м. Київ Голосiївський м. Київ проспект Науки, 30 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

№ 1613 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi 
ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.07.2015 

Міжміський код та телефон (044) 362-46-24 

Факс (044) 362-46-24 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного медичного страхування 
(безперервного страхування здоров'я) 

Опис Договiр страхування вiд 16.02.2015 № 0200.000262.130 

 



X. 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 
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 

31.07.2012 141/1/12 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

України 

UA 4000145957 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.250 2957182501 739295625.25 100.000000000000 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв на фондовiй бiржi не 
здiйснюється. Емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. 

  



XI. Опис бізнесу 

Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" створена вiдповiдно до Указу Президента 
України вiд 14.06.2000 року № 802 "Про заходи щодо пiдвищення ефективностi управлiння 
пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки надр" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 
14.07.2000 року № 1128 "Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України". При 
цьому, Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" є публiчним акцiонерним товариством 
вiдповiдно до пункту 2 статуту Компанiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 
вiд 27.09.2000 року № 1460 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 року 
№ 912). Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" утворена з метою пiдвищення 
ефективностi управлiння пiдприємствами геологiчної галузi i розвiдки надр, задоволення потреб 
держави в нарощуваннi мiнерально-сировинної бази та отримання прибутку шляхом провадження 
господарської дiяльностi. Основними завданнями Компанiї є: - органiзацiя i проведення 
пошукових та геологорозвiдувальних робiт в Українi та за її межами; - видобування та переробка 
корисних копалин; - залучення iнвестицiй у пошук, розвiдку та розробку родовищ корисних 
копалин; - забезпечення нарощування мiнерально-сировинної бази держави як основи розвитку 
добувних та переробних галузей нацiональної економiки; - геологiчне, гiдрогеологiчне, iнженерно-
геологiчне та еколого-геологiчне вивчення навколишнього природного середовища, зокрема 
небезпечних геологiчних явищ. В 2015 роцi реорганiзацiї шляхом злиття, подiлу, приєднання, 
перетворення та видiлу не було. 

  

На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2000 року № 1273 "Питання 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" майно державних пiдприємств було передано 
до статутного капiталу Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" з наступним 
перетворенням їх у дочiрнi пiдприємства Компанiї. До складу Компанiї входять наступнi дочiрнi 
пiдприємства: ДП НАК "Надра України" "Агрогеофiзика" (Харкiвська обл., м. Балаклiя, вул. 
Буровикiв, 11); ДП НАК "Надра України" "Захiдукргеологiя" (м. Львiв-МСП, пл. Мiцкевича, 8); 
ДП НАК "Надра України" "Кримгеологiя" (АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Беспалова, 47); ДП 
НАК "Надра України" "Полтавнафтогазгеологiя" (м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 7); ДП НАК 
"Надра України" "Чернiгiвнафтогазгеологiя" (м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 15); ДП НАК "Надра 
України" "Центрукргеологiя" (м. Черкаси, вул. Чкалова, 13); ДП "Укрнаукагеоцентр" (м. Полтава, 
вул. Маршала Бiрюзова, 53); ДП НАК "Надра України" "Миргороднафтогазрозвiдка" (Полтавська 
обл., м. Миргород, вул. Нафтовикiв, 1); ДП НАК "Надра України" "Надраресурс" (м. Київ, вул. 
Володимирська, 34).  

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2015 рiк – 1015 особи. 
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв – 99 осiб, фонд оплати працi – 2539,8 тис. грн. 
Середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом – 23 особи, фонд оплати працi – 503,2 
тис. грн. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу – 600 осiб. 
Фонд оплати працi за 2014 рiк – 45195,6 тис. грн.  
Фонд оплати працi за 2015 рiк – 50091,7 тис. грн.  
Збiльшення складає – 4896,1 тис. грн.  
Збiльшення фонду оплати працi, в порiвняннi з попереднiм перiодом вiдбулося у зв'язку зi 
збiльшенням розмiру мiнiмальної заробiтної плати та вiдповiдним перерахуванням Компанiєю 
окладiв та тарифних ставок.  

  

Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» не належить до будь-яких об’єднань 
пiдприємств.  

  



Перелiк договорiв спiльної iнвестицiйної дiяльностi, якi укладенi Нацiональною акцiонерною 
компанiєю «Надра України»: 
1. Об'єкт надрокористування: Путивльська площа (газ, нафта); Учасники спiльної дiяльностi: 1) 
ДП НАК «Надра України»"Чернiгiвнафтогазгеологiя", 2)Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України", 3)ПП "Нафтаторгсинтез"; Договiр про спiльну дiяльнiсть № 352/07 вiд 09.11.2007 року; 
Обсяг вкладених iнвестицiй з початку СД сторонами договору: 1,00 тис. грн.; Предметом цього 
договору є спiльна дiяльнiсть Учасникiв з метою забезпечення здiйснення Власником 
спецiального дозволу на користування надрами геологiчного вивчення, у т. ч. дослiдно-
промислової розробки та/або промислової розробки Дiлянки надр на певнiй територiї в межах 
Програми робiт спiльної дiяльностi, якi беруть зобов'язання об'єднати свої вклади та спiльно дiяти 
для досягнення мети та отримання прибутку; За цим договором в Компанiї вiдсутня фiнансова 
звiтнiсть за 2015 рiк. 
2. Об'єкт надрокористування: Бабино-Галiвська площа (нафта, газ); Учасники спiльної дiяльностi: 
1) ДП НАК «Надра України» "Захiдукргеологiя", 2)ТОВ ДП "Укрспецзамовлення", 3)Нацiональна 
акцiонерна компанiя "Надра України"; Договiр про спiльну дiяльнiсть № 116/04 вiд 04.11.2004 
року; Обсяг вкладених iнвестицiй з початку СД сторонами договору: 2 005,780 тис. грн. 
Предметом цього договору є спiльна iнвестицiйна та виробнича дiяльнiсть Учасникiв, якi беруть 
зобов'язання об'єднати свої вклади та спiльно дiяти з приводу органiзацiї й здiйснення 
геологiчного вивчення, у т. ч. дослiдно-промислової розробки Дiлянки надр та можливої 
промислової розробки Дiлянки надр з метою одержання прибутку. Пiсля закiнчення геологiчного 
вивчення та отримання в установленому порядку одним iз Учасникiв спецiального дозволу на 
видобування нафти i газу (промислову розробку) Дiлянки надр Учасники зобов'язуються 
продовжити дiю даного Договору (iз внесенням необхiдних змiн) або укласти новий договiр на 
строк дiї такого спецiального дозволу; За цим договором в Компанiї вiдсутня фiнансова звiтнiсть 
за 2015 рiк. 
3. Об'єкт надрокористування: Городоцьке родовище (нафта, газ, конденсат); Учасники спiльної 
дiяльностi: 1) Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України", 2) ДП НАК «Надра 
України»"Захiдукргеологiя", 3)ТОВ "Капiтал Ойл Україна"; Договiр про спiльну дiяльнiсть № 
1/СД-2009-165/09 вiд 19.06.2009 року; Обсяг вкладених iнвестицiй з початку СД сторонами 
договору: 853,100 тис. грн.; Предметом цього Договору є здiйснення Учасниками Спiльної 
дiяльностi на Лiцензiйнiй дiлянцi з метою геологiчного вивчення, в т. ч. дослiдно-промислової 
розробки з подальшою промисловою розробкою покладiв Вуглеводнiв на Лiцензiйнiй Дiлянцi, 
визначенiй у Додатку до цього Договору, а також транспортування ( у разi необхiдностi) та 
реалiзацiї Вуглеводнiв вiдповiдно до встановлених цим Договором положень. Метою Спiльної 
дiяльностi є геологiчне вивчення, в т. ч. дослiдно-промислова розробка, з подальшою 
промисловою розробкою покладiв Вуглеводнiв на Лiцензiйнiй Дiлянцi, а також отримання 
прибутку шляхом реалiзацiї Вуглеводнiв, отриманих в результатi Спiльної Дiяльностi; За цим 
договором в Компанiї вiдсутня фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї протягом 2015 року не надходило. 

  

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом на пiдставi очiкуваних 
термiнiв корисної служби вiдповiдних активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати 
придбання активу або, у разi самостiйно побудованих активiв, з дати завершення будiвництва та 
приведення активу в готовнiсть до використання.  
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої вартостi реалiзацiї.  
Бухгалтерський облiк фiнансових iнвестицiй здiйснюється Нацiональною акцiонерною компанiєю 
«Надра України» iз застосуванням положень щодо їх первiсної оцiнки, оцiнки на дату балансу, 
облiку фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi пiдприємства, облiку фiнансових iнвестицiй 
для проведення спiльної дiяльностi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) № 12 «Фiнансовi 
iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнфiну вiд 26.04.2000 № 91. 



  

Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в 
цих сферах (вид дiяльностi за КВЕД - 71.12); Надання допомiжних послуг у сферi добування 
нафти та природного газу (вид дiяльностi за КВЕД - 09.10); Розвiдувальне бурiння (вид дiяльностi 
за КВЕД - 43.13); Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними 
продуктами (вид дiяльностi за КВЕД - 46.71); Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й 
керування (вид дiяльностi за КВЕД - 70.22); Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, 
н.в.i.у. (вид дiяльностi за КВЕД - 74.90). Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" 
створена з метою пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки 
надр та задоволення потреб держави в нарощуваннi мiнерально-сировинної бази. Основними 
джерелами доходу Компанiї є дiяльнiсть, пов’язана з проведенням геологорозвiдувальних робiт, 
розробкою та дослiдно-промисловою експлуатацiєю родовищ корисних копалин.  
Основнi ризики в дiяльностi: - збiльшення кiлькостi конкурентiв; - прострочка оплати клiєнтами за 
наданi послуги; - змiни у законодавствi та економiчному становищi країни, стiхiйнi лиха, якi 
можуть змiнити термiни виконання робiт та iншi форс-мажорнi обставини, якi можуть бути 
визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.  
Заходи щодо зменшення ризикiв: - пiдвищення вiдповiдальностi по укладених договорах,- 
технiчне переоснащення основних засобiв, - вивчення кон'юнктури ринку, перевiрка 
платоспроможностi клiєнтiв, - контроль за збереженням та використанням оборотних активiв. 
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi: 
Пiдприємства, а саме: ПАТ "Укрнафта" (04053, м. Київ, Несторiвський провулок, 3-5), ДГП 
"Укргеофiзика"( 03057, м. Київ, вул. Софiї Перовської, 10), ПАТ "Укргазвидобування" (04053, 
м.Київ, вул. Кудрявська, б. 26/28), проводять дiяльнiсть в геологiчнiй галузi. 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» прийняла участь у торгах по закупiвлi 
геологорозвiдувальних робiт за державнi кошти за програмою «Розвиток мiнерально-сировинної 
бази», якi проводила Державна служба геологiї та надр України, внаслiдок чого 04.09.2015 року 
мiж Компанiєю та Державною службою геологiї та надр України були укладенi договори №№: 
11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5 на загальну суму 1370 тис. грн. Крiм того, Компанiя визначена 
переможцем торгiв ще по тридцять одному лоту (договiр вiд 30.09.2015 р. № 11/13) на суму 6218,8 
тис. грн. 
Отриманi Нацiональною акцiонерною компанiєю «Надра України» в жовтнi-листопадi 2015 року 
кошти держбюджету у сумi 7588,8 тис. грн., були направленi Компанiєю її дочiрнiм 
пiдприємствам для виконання геологорозвiдувальних робiт, вiдповiдно до затвердженого 
пооб’єктного плану. 

  

За 2012 рiк надiйшло основних засобiв на суму 2759 тис. грн. та вибуло за залишковою вартiстю 
на суму 2104 тис. грн. За 2013 рiк введено в експлуатацiю основнi засоби на суму 572 тис. грн. та 
вибуло основних засобiв за залишковою вартiстю на суму 5464 тис. грн. В 2014 роцi надiйшло 
19999 тис. грн., вибуло основних засобiв за залишковою вартiстю на суму 488 тис. грн. За 2015 рiк 
надiйшло основних засобiв на суму 2773 тис. грн. та вибуло основних засобiв за залишковою 
вартiстю на суму 3175 тис. грн.  

  

Перелiк договорiв, укладених Нацiональною акцiонерною компанiєю «Надра України» та її 
дочiрнiми пiдприємствами з афiлiйованими особами: 
1. Договiр № 100/15 вiд 11.03.2015 Оренди нежитлового примiщення, а саме: кiмната на 6 поверсi, 
яке знаходиться за адресою: 03151, м. Київ, пр.-т Повiтрофлотський, 54. Сторони: Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «Надра Олеська». 
2. Договiр № 101/15 вiд 11.03.2015 Оренди нежитлового примiщення, а саме: кiмната на 6 поверсi, 
яке знаходиться за адресою: 03151, м. Київ, пр.-т Повiтрофлотський, 54. Сторони: Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «Надра Юзiвська». 
3. Договiр № 114/15 вiд 19.03.2015 На виконання капiтального ремонту бурової установки УКБ-



500С(4) (iнв. № 5325). Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ 
«ЖИТОМИРБУРРОЗВIДКА». 
4. Договiр № 223/15 вiд 10.06.2015 Про вiдступлення права вимоги. Сторони: Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Надра України» ДП НАК «Надра України» «Миргороднафтогазрозвiдка». 
5. Договiр № 224/15/1 вiд 10.06.2015 Вiдповiдального зберiгання згiдно Додатку № 1 та акту 
приймання- передачi майна. Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП 
НАК «Надра України» «Миргороднафтогазрозвiдка». 
6. Договiр № 225/15 вiд 10.06.2015 Оренди (найму) майна , а саме: перелiк якого передбачений 
Додатком № 1 до Договору. Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України»  
ТОВ «Полтаванафтогазрозвiдка». 
7. Договiр № 256/15 вiд 03.07.2015 Про надання цiльової безпроцентної поворотної фiнансової 
допомоги. Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» 
ДП НАК «Надра України» «Чернiгiвнафтогазгеологiя». 
8. Договiр № 268/15 вiд 16.07.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» 
ДП НАК «Надра України» «Захiдукргеологiя». 
9. Договiр № 272/15 вiд 16.07.2015 Про надання цiльової безпроцентної поворотної фiнансової 
допомоги. Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» ТОВ 
«ЖИТОМИРБУРРОЗВIДКА». 
10. Договiр № 285/15 вiд 27.07.2015 Про надання послуг консультативно-методичного 
забезпечення всiх етапiв, стадiй, видiв робiт, передбачених Угодою про умови користування 
надрами, яка є додатком до спецiального дозволу на користування надрами та програмою робiт, 
яка є додатком до Угоди про умови користування надрами на конкретнiй дiлянцi надр та 
розроблення науково обґрунтованих рекомендацiй щодо їх оптимiзацiї. Сторони: Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП «Укрнаукагеоцентр». 
11. Договiр № 297/15 вiд 28.07.2015 Вiдповiдального зберiгання з правом користування 
(радiометр-дозиметр гамма-бета-випромiнювання РКС-01 «СТОРА-ТУ». Сторони: Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Надра України» ДП НАК «Надра України» «Захiдукргеологiя». 
12. Договiр № 312/15 вiд 05.08.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «НАДРА ЮЗIВСЬКА». 
13. Договiр № 349/15 вiд 09.09.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП «Центрукргеологiя». 
14. Договiр № 365/15 вiд 09.09.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «НАДРА ЮЗIВСЬКА». 
15. Договiр № 421/15 вiд 16.10.2015 Про надання безпоротної фiнансової допомоги. Сторони: 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП «УКРНАУКАГЕОЦЕНТР». 
16. Договiр № 425/15 вiд 16.10.2015 На проведення геологорозвiдувальних робiт з розвитку 
мiнерально-сировинної бази, вiдповiдно до затверджених пооб’єктних планах на 2015 рiк. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» 
«Захiдукргеологiя». 
17. Договiр № 426/15 вiд 16.10.2015 На проведення геологорозвiдувальних робiт з розвитку 
мiнерально-сировинної бази, вiдповiдно до затверджених пооб’єктних планах на 2015 рiк. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП «Укрнаукагеоцентр». 
18. Договiр № 427/15 вiд 16.10.2015 На проведення геологорозвiдувальних робiт з розвитку 
мiнерально-сировинної бази, вiдповiдно до затверджених пооб’єктних планах на 2015 рiк. 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» 
«Чернiгiвнафтогазгеологiя». 
19.Договiр № 428/15 вiд 16.10.2015 На проведення геологорозвiдувальних робiт з розвитку 
мiнерально-сировинної бази, вiдповiдно до затверджених пооб’єктних планах на 2015 рiк. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» 
«Центрукргеологiя». 
20. Договiр № 433/15 вiд 16.10.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» 



«Чернiгiвнафтогазгеологiя». 
21. Договiр № 453/15 вiд 16.10.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «НАДРА ЮЗIВСЬКА». 
22. Договiр № 469/15 вiд 29.10.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» 
«Захiдукргеологiя». 
23. Договiр № 480/15 вiд 04.11.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «НАДРА ЮЗIВСЬКА». 
24. Договiр № 482/15 вiд 04.11.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «Надра Олеська». 
25. Договiр № 485/15 вiд 16.11.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП «Укрнаукагеоцентр». 
26. Договiр № 490/15 вiд 19.11.2015 Про надання безповоротної фiнансової допомоги. Сторони: 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП «Укрнаукагеоцентр». 
27. Договiр № 491/15 вiд 19.11.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП «Укрнаукагеоцентр». 
28. Договiр № 516/15 вiд 10.12.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» 
«Центрукргеологiя». 
29. Договiр № 517/15 вiд 10.12.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «ЖИТОМИРБУРРОЗВIДКА. 
30. Договiр № 518/15 вiд 10.12.2015 Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ТОВ «НАДРА ЮЗIВСЬКА». 
31. Договiр № 540/15 вiд 21.12.2015 Про переведення боргу. Сторони: Нацiональна акцiонерна 
компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» «Чернiгiвнафтогазгеологiя». 
32. Договiр № 542/15 вiд 24.12.2015. Оренди майна.Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя 
«Надра України» та ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологiя». 
33. Договiр № 573/15 вiд 24.12.2015. Про надання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги. 
Сторони: Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» та ДП НАК «Надра України» 
«Чернiгiвнафтогазгеологiя». 

  

Для ведення господарської дiяльностi Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" має 
спецiалiзоване обладнання та iншi основнi засоби. Парк автотракторної та спецiальної технiки 
налiчує понад 500 одиниць. Буровi установки для бурiння на нафту i газ та капiтального ремонту 
1982-1992 рокiв випуску, а мобiльнi буровi установки 1980-1991 рокiв випуску. Автокрани, 
агрегати, вантажiвки, бульдозери та екскаватори експлуатуються понад 20 рокiв. Враховуючи 
тривалий термiн експлуатацiї, буровi установки мають великий ступiнь зношеностi. Для 
забезпечення належного рiвня виконання геологорозвiдувальних робiт необхiдно провести 
технiчне переоснащення бурового i енергетичного обладнання, бурильного iнструменту та 
автотракторної i спецiальної технiки. 
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить - 2521739 тис. грн, знос - 
1439358 тис. грн., ступiнь зносу - 57%, залишкова вартiсть - 1082381 тис. грн. Бурiння, ремонт та 
випробування свердловин в 2015 роцi проводилось з використанням бурових установок: 
"Уралмаш - 3Д -76", "Р-80". За звiтний перiод наявнiсть та використання бурових установок для 
бурiння свердловин i проведення капiтального ремонту свердловин становить 20 комлектiв та для 
бурiння водних свердловин -19. У звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо 
основних засобiв. Виробничi потужностi основних засобiв застарiлi, ступiнь використання 
обладнання в середньому складає 20 вiдсоткiв. Для проведення структурно-пошукового бурiння, 
бурiння водних свердловин використовуються мобiльнi буровi установки. Спосiб утримання 
активiв: основнi засоби утримуються з додержанням заходiв щодо збереження активiв в 
установленому порядку на територiї розташування.  
Основнi засоби Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" зокрема знаходяться за 



адресами: м. Київ, Повiтрофлотський проспект, 54; Харкiвська обл., м. Балаклiя, вул. Буровикiв, 
11; Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, смт. Нова Борова, вул. Коцюбинського, 8; 
м. Львiв-МСП, пл. Мiцкевича, 8; АР Крим, м. Сiмферополь, вул. Беспалова, 47; м. Полтава, вул. 
Маршала Бiрюзова, 7; м. Чернiгiв, вул. Шевченка, 15; м. Полтава, вул. Жовтнева, 54; м. Черкаси, 
вул. Чкалова, 13; м. Полтава, вул. Маршала Бiрюзова, 53; Полтавська обл., м. Миргород, вул. 
Нафтовикiв, 1. 
На думку Компанiї екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. На 
даний час Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» планує подальше розширення 
основних засобiв. В 2015 роцi Компанiя не отримувала кошти з Державного бюджету України на 
технiчне переоснащення основних засобiв. 

  

Застарiла виробнича база. Недостатнiсть трансфертiв на технiчне переоснащення бурового i 
енергетичного обладнання, бурильного iнструменту та автотракторної i спецiальної технiки. 

  

Штрафнi санкцiї за звiтний перiод складають 3850,0 тис. грн. 

  

Збiльшення доходiв пiдприємства за рахунок договiрних робiт та в рамках договорiв спiльної 
iнвестицiйної дiяльностi. Зменшення залежностi вiд бюджетного фiнансування. 

  

Компанiя не має укладених, але не виконаних договорiв, тому iнформацiя про очiкуванi прибутки 
вiд виконання цих договорiв вiдсутня. 

  

Нацiональною акцiонерною компанiєю «Надра України» проводиться оптимiзацiя структури, яка є 
одним iз iнструментiв реалiзацiї стратегiї її розвитку, запобiгання виникненню непродуктивних 
витрат та збитковостi дочiрнiх пiдприємств, та скорочення фонду заробiтної плати з метою 
уникнення боргiв з її виплати. 
В умовах скорочення видаткiв з державного бюджету за державними програмами, спостерiгається 
збiльшення обсягiв робiт на договiрних умовах за недержавнi кошти. 
За результатами дiяльностi Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» простежується 
збiльшення питомої ваги робiт виконаних за недержавнi кошти. 

  

В 2015 роцi Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" по статтi "Дослiдження i розробка, 
окремi заходи розвитку по реалiзацiї державних (регiональних) програм" отримала бюджетнi 
кошти в розмiрi 7588,8 тис. грн. 

  

Вартiсть активiв Компанiї станом на 31.12.2015 року складає 1 761 803 тис. грн. У звiтному перiодi 
судовi справи, сума позову по яким складає бiльше нiж 10% активiв, вiдсутнi. 

  

Фiнансова стiйкiсть i платоспроможнiсть Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» 
характеризується наступними показниками: 
За 2013 рiк  
коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 0,04, коефiцiєнт поточної лiквiдностi – 1,70, коефiцiєнт 
фiнансової стiйкостi – 5,17, коефiцiєнт фiнансової незалежностi – 0,84. 
За 2014 рiк  
коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi – 0,03, коефiцiєнт поточної лiквiдностi – 1,93, коефiцiєнт 
фiнансової стiйкостi – 5,53, коефiцiєнт фiнансової незалежностi – 0,85. 



За 2015 рiк  
коефiцiєнт поточної лiквiдностi – 2,4, коефiцiєнт фiнансової стiйкостi – 0,8. 
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi у звiтному роцi збiльшився у порiвняннi з аналогiчним перiодом 
минулого року до 0,8. Зростання показника свiдчить про збiльшення частки тих фiнансових 
джерел, якi органiзацiя може використовувати у своїй дiяльностi тривалий час без залучення 
зовнiшнiх запозичень. 
Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (покриття) зрiс до 2,4, що показує достатнiсть ресурсiв 
пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов’язань.  
Основним результатом дiяльностi Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" є 
формування конкурентоспроможної геологiчної галузi для ефективного вирiшення на сучасному 
етапi i в довгостроковому перiодi поставлених завдань по вiдтворенню мiнерально-сировинної 
бази в обсягах, необхiдних для задоволення потреб економiки країни в мiнерально-сировинних 
ресурсах, створення мiнерально-сировинних основ соцiально-економiчного розвитку регiонiв, 
забезпечення енергетичної та мiнерально-сировинної безпеки. 
Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра України" рiшуче налаштована нарощувати обсяги 
виконання робiт за державним замовленням та iнвестування у проведення геологорозвiдувальних 
робiт, забезпечуючи прирiст запасiв корисних копалин для держави. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

1021066 1066220 0 0 1021066 1066220 

будівлі та 
споруди 

926473 987988 0.000 0.000 926473 993088 

машини та 
обладнання 

22169 19704 0.000 0.000 22169 19704 

транспортні 
засоби 

1002 931 0.000 0.000 1002 931 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 71422 57597 0.000 0.000 71422 57597 

2. Невиробничого 
призначення: 

18463 16161 0.000 0.000 18463 16161 

будівлі та 
споруди 

14321 12677 0.000 0.000 14321 12677 

машини та 
обладнання 

1650 1326 0.000 0.000 1650 1326 

транспортні 
засоби 

318 233 0.000 0.000 318 233 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 2174 1925 0.000 0.000 2174 1925 

Усього 1039529 1082381 0.000 0.000 1039529 1082381 

Опис Основнi засоби: первiсна вартiсть 2521739 тис. грн., ступiнь зносу - 57%, сума нарахованого зносу 
– 1439358 тис. грн. У перiод до проведення перших загальних збарiв, якi скликаються пiсля 
прийняття рiшення про приватизацiю пакета акцiй Компанiї, правочини щодо майна Компанiї, 
переданого до її статутного капiталу засновником, вчиняються за рiшенням Держгеонадр. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

793038 733118 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

739296.00 739296.00 

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

739296.00 739296.00 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 
перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 



акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 17.11.2004 № 485.  
Вартiсть чистих активiв емiтента за попереднiй перiод розраховується шляхом вирахування iз 
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Визначення вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй перiод проводиться наступним 
чином: 733 118 тис. грн. = 1 731 210 – 793 345 – 204 747. 
Вартiсть чистих активiв емiтента за звiтний перiод розраховується шляхом вирахування iз 
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Визначення вартостi чистих активiв емiтента за звiтний перiод проводиться наступним 
чином: 793 038 тис. грн. = 1 761 803 - 810 668 – 158 097. 

Висновок Вартiсть чистих активiв емiтента за попереднiй перiод (733 118 тис. грн.) менша за розмiр 
статутного капiталу емiтента (739 296 тис. грн), а отже не вiдповiдає вимогам положення 
пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 
Вартiсть чистих активiв емiтента за звiтний перiод (793 038 тис. грн. ) бiльша за розмiр 
статутного капiталу емiтента (739 296 тис. грн), а отже вiдповiдає вимогам положення пункту 
3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 2102 X X 

у тому числі:   

Кредитна лiнiя 01.01.2008 394 26 31.12.2013 

Кредитна лiнiя 26.03.2012 1708 35 30.06.2014 

Зобов'язання за цінними паперами X 0.0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 20561 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 135434 X X 

Усього зобов'язань X 158097 X X 

Опис: Станом на 31.12.2015 року розмiр зобов'язань складає 158097 тис. грн. 



XIV. 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 

17.03.2015 18.03.2015 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

03.07.2015 06.07.2015 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

13.07.2015 14.07.2015 
Інформація про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій 

16.10.2015 16.10.2015 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

29.10.2015 30.10.2015 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

02.12.2015 03.12.2015 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

10.12.2015 10.12.2015 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "К'ЮI-

Аудит" 

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

37674608 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134, м. Київ, вул. Жолудєва, 
6б, к.9 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 

№4439 28.04.2011 

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 2015 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "К'ЮI-Аудит" 

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

37674608 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134, м. Київ, вул. Жолудєва, 
6б, к.9 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 

4439 28.04.2011 

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** 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

 
 
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 
 
ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
 
Ми провели аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «НАЦІОНАЛЬНА 
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ»  (надалі – Компанія), що додаються та 
включають Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, Звіт про фінансові 
результати (про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за 2015 
рік та Примітки до річної фінансової звітності. 
 
Відповідальність управлінського персоналу 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та справедливе представлення цих 
фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
України і за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає як 
необхідну для забезпечення підготовки фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилок.  
 
Відповідальність аудитора 
 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів 
нашого аудиту. Ми провели аудит у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці 
стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту 
для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.  
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. 
До таких суджень входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього 
контролю, що стосуються підготовки та справедливого представлення фінансових звітів, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.  
 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 
 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
 
Аудитор не брав участі у проведенні інвентаризації активів, у тому числі у якості спостерігача, 
тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки 
щодо цих статей, проте дійшов висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених 
викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 
 
Висновок 
Факти, що призвели до модифікації думки аудитора, викладені у параграфі «Підстави для 



висловлення умовно-позитивної думки», не є суттєвими та всеохоплюючими щодо: 
невідповідності Міжнародним стандартам фінансової звітності розкриття інформації; 
невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента 
(МСА 570); невідповідності інших фактів та обставин, які впливають на достовірність фінансової 
звітності в цілому. 
Аудитор вважає, що під час перевірки було зібрано достатню кількість інформації для формування 
аудиторського висновку. У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті 
аудитора в проведенні інвентаризації активів та зобов'язань, ми не можемо надати висновок по 
зазначених моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та на 
стан справ в цілому. 
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстави для 
висловлення умовно-позитивної думки», фінансові звіти відображають справедливо, в усіх 
суттєвих аспектах, фінансовий стан та результат діяльності Компанії станом на 31 грудня 2015 
року, його фінансові результати, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що 
минув на зазначену дату.  
Визначена концептуальна основа фінансової звітності, використана при складанні фінансових 
звітів за МСФО, відповідає чинному законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та 
звітності. 
Інформація у фінансових звітах, які відповідають діючому законодавству України в сфері 
бухгалтерського обліку та звітності, за винятком можливого впливу питань, викладених в 
параграфі «Підстави для висловлення умовно-позитивної думки», відображена достатньо 
справедливо й достовірно, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності за 
МСФО. 
Висловлюючи умовно-позитивну думку, також звертаємо увагу на наявність невизначеності, 
результат якої залежить від майбутніх подій, що не є під безпосереднім контролем Компанії, але 
які можуть впливати на її фінансові звіти. Зазначена невизначеність – це проблема, обумовлена 
тим, що фінансова система України знаходиться під негативним впливом фінансової кризи, що 
значною мірою пов’язано з погіршенням фінансового стану дебіторів, відпливом коштів з 
фінансового сектору, зміною обмінного курсу гривні до іноземних валют та іншими об’єктивними 
причинами. 
Аудитор вважає, що фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАДРА УКРАЇНИ» у суттєвих моментах 
відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та прийнятій обліковій політиці 
та реально відображає фінансовий стан та фінансові результати діяльності Компанії на дату 
складання фінансової звітності. 
 
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ  
 
Основні відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальністю «К’ЮІ-
Аудит» здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 28.04.2011р. за №4439, 
термін дії якого складає 28.04.2016р. В перевірці брали участь наступні аудитори: 

- Самбурова Марина Володимирівна, сертифікат аудитора серії А №006081 від 13.04.2006р. з 
терміном дії до 13.04.2021р. 
Телефон: (044) 458-77-45; 
Поштова адреса: Україна, 03134, м.Київ, вул.Жолудєва, буд.6б, к.9 
Електронна адреса: ua7@ua.fm 

 
Основні відомості про підприємство:  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 
«НАДРА УКРАЇНИ» є публічним акціонерним товариством, зареєстрованим відповідно до 
законодавства України.  



Дата реєстрації: 03.10.2000. 
Статут Компанії затверджено постановою Кабінету Міністрів України №1460 від 27.09.2000 р. (в 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 912) 
Код за ЄДРПОУ: 31169745.  
Місцезнаходження: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 54.  
Телефон: (044) 454-15-00  
Основними статутними видами діяльності Компанії є:  
1) організація і проведення пошукових та геологорозвідувальних робіт в Україні та за її межами; 
2)  видобування та переробка корисних копалин; 
3) забезпечення нарощування мінерально-сировинної бази держави як основи розвитку добувних 
та переробних галузей національної економіки; 
4) геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення 
навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних геологічних явищ; 
5) участь у: реалізації державної політики в галузі геології і розвідки надр та формуванні цільових 
програм розвитку мінерально-сировинного комплексу; формуванні та реалізації єдиної технічної 
політики, організації та координації науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт, 
пов’язаних з виробництвом, розробленням та впровадженням нової техніки і передових технологій 
у сфері пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин, переробки мінеральної 
сировини; участь у реалізації міжнародних інвестиційних проектів тощо. 
Середньооблікова кількість працівників Компанії за 2015 становила 1015 чоловік.  
 
У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність 
Компанії були: 
Голова Правління: Климович Ярослав Ярославович, призначений Розпорядженням Кабінету 
Міністрів України №551-р від 11.06.2014р.; 
Головний бухгалтер: Кравченко Юрій Михайлович, призначений Наказом Національної 
акціонерної компанії «Надра України» №153-к від 21.11.2014р. 

Опис аудиторської перевірки.  
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську 
діяльність» №140-V від 14.09.2006р., інших законодавчих актів України та у відповідності з 
вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості 
та супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості 
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №122-2 від 31.03.2011р., 
в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 
фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», а також 
МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність». 
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов’язують нас 
планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в 
тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом 
тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку 
застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених 
управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. У своїй роботі 
аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки 
суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних 
підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження 
здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у 
фінансовій звітності. Також було здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку 
нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних 
протягом періоду перевірки.  
 Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 



викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку 
відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.  
 Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові 
можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих 
аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. На нашу думку, 
отримані аудиторські докази є достатньою основою для висловлення аудиторської думки.  
 Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 
8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про 
аудиторську діяльність», «Про акціонерні товариства», МСА, з урахуванням вимог Положення 
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03.12.2013р., з урахуванням вимог Змін до 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1713 від 16.12.2014.   
 Враховуючи мету складання цієї фінансової звітності, аудитор визначив доцільним скласти 
аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) спеціального призначення з урахуванням 
вимог МСА 800 «Особливі міркування — аудити фінансової звітності, складеної відповідно до 
концептуальних основ спеціального призначення» та МСА 805 «Особливі міркування — аудити 
окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту». 
 Фінансова звітність Компанії підготовлена згідно Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.  
 Облікова політика Національної акціонерної компанії «Надра України, затверджена  
Наказом № 112 від 29.12.2011р. відповідає вимогам Національних стандартів фінансової звітності. 
Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Компанії станом на 
кінець останнього дня звітного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подій, які 
коригують дані після дати балансу. 

 
Відомості про умови договору на проведення аудиту: Договір №108/16 від 03.03.2016р. 
передбачає проведення аудиту фінансових звітів Компанії за 2015 рік. Дата початку проведення 
аудиту 03.03.2016р. Дата закінчення проведення аудиту 26.04.2016р. 
Аудиторська перевірка проведена у відповідності Закону України «Про аудиторську діяльність» 
№3125-XII від 22.04.1993р. та Стандартів аудиту та етики міжнародної федерації бухгалтерів, 
прийнятих в якості Національних стандартів аудиту Протоколом засідання Аудиторської палати 
України №122 від 18.04.2003р. 
 
Аудиторська перевірка спрямована на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у 
фінансовій звітності та обліку Компанії суттєвих помилок чи перекручень. 
Під час аудиторської перевірки було проведено дослідження шляхом тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, покладених в основу складання Фінансової Звітності, здійснена 
оцінка відповідності застосовуваних принципів обліку вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р. (надалі – Закон 
про бухоблік), Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - П(с)БО), чинних протягом 
періоду, що перевірявся. 
На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського 
висновку про стан бухгалтерського обліку та відповідності Фінансової звітності Компанії вимогам 
чинного законодавства України. 
 



 
Змістова частина 
Впродовж періоду, що перевірявся, бухгалтерський облік в Компанії здійснювався Головним 
бухгалтером у відповідності до вимог Закону про бухоблік, П(с)БО та інших нормативних 
документів, які регламентують діяльність підприємств в Україні. 
Облікова політика, застосовувана Компанією впродовж 2015 року, відповідає вимогам чинного 
законодавства України. 
 
Активи  
Активи НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ» класифіковані та 
оцінені, головним чином, у відповідності до вимог П(с)БО. 
При проведенні аналізу необоротних активів Компанії аудитором було встановлено наступне: 

- наявність власних основних засобів, відображених у бухгалтерському обліку та Фінансовій 
Звітності Компанії, підтверджена результатами інвентаризації, проведеної згідно Наказу 
№84 від 28.10.2015р.; №86 від 29.10.2015р.; 

- основні засоби обліковуються Компанією за первинною вартістю. 
Впродовж періоду, який перевірявся, нарахування амортизації здійснювалося Компанією з 
використанням прямолінійного методу нарахування амортизації основних засобів у відповідності 
до положень П(с)БО №7 «Основні засоби», затвердженого Наказом Міністерства Фінансів 
України (надалі – МФУ) № 92 від 27.04.2000р. та обраної Компанією облікової політики; 

- оприбукування основних засобів здійснювалося згідно до вимог чинного законодавства 
України та оформлювалося відповідними первинними документами; 

- дані аналітичного обліку основних засобів станом на 31.12.2015р. відповідають даним 
синтетичного обліку на зазначену дату. 

 
Запаси: 

- впродовж періоду, який перевірявся, порядок визнання та первісна оцінка Компанією 
придбаних запасів відповідали вимогам П(с)БО «Запаси» та залишалися незмінними 
впродовж 2015 року; 

- оцінка вибуття виробничих запасів здійснювалася за методом ФІФО; 
- методика операцій з вибуття запасів відповідала вимогам чинного законодавства України й 

обліковій політиці Компанії, та була незмінною впродовж перевіреного періоду. 
 
Витрати виробництва: 
Облік витрат здійснювався Компанією у відповідності до вимог П(с)БО № 16 «Витрати», 
затвердженого Наказом МФУ №318 від 31.12.1999р.  
Собівартість реалізованих робіт (послуг) визначався Компанією у відповідності до вимог 
зазначеного П(с)БО, Витрати операційної діяльності згруповані Компанією у Звіті про фінансові 
результати за 2015 рік за наступними економічними елементами: 

- матеріальні витрати; 
- витрати на оплату праці; 
- відрахування на соціальні заходи; 
- амортизація; 
- інші операційні витрати. 

Ведення податкового обліку витрат, головним чином, відповідало вимогам Податкового Кодексу 
України. 
 
Короткострокова дебіторська заборгованість: 
На дату складання Фінансової Звітності визнана та оцінена відповідно до вимог П(с)БО №10 
«Дебіторська заборгованість», затвердженого Наказом МФУ N 237 від 08.10.1999р. 
Дебіторська заборгованість складається із заборгованості за роботи (послуги), заборгованості за 
розрахунками з бюджетом; заборгованості за виданими авансами та іншої поточної дебіторської 
заборгованості. 



 
Грошові кошти: 
Грошові кошти Компанії станом на 31.12.2015р. становили 14 013,0 тис.грн. та складалися з 
готівкових коштів на поточних рахунках в установах банку. 
 
Власний капітал Компанії: 
Власний капітал Компанії станом на 31.12.2015р. складався з: 
-непокритих збитків; 
-додаткового капіталу; 
-капіталу у дооцінках; 
-резервного капіталу. 
Окрім питань, викладених в інших розділах даного Висновку, Аудитором підтверджується 
правильність та адекватність визначення суми власного капіталу Компанії, його структури та 
реальності станом на 31.12.2015р. 
 
Аудит зобов’язань Компанії 
Зобов’язання Компанії визнані та класифіковані, в основному, відповідно до П(с)Бо №11 
«Зобов’язання», затвердженого Наказом МФУ №20 від 31.01.2000р. 
Поточні зобов’язання представлені кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги; 
поточними зобов’язаннями з розрахунками з одержаних авансів; за розрахунками з бюджетом; за 
розрахунками зі страхування; заборгованістю із заробітної плати; іншими поточними 
зобов’язаннями. 
 
Облік фінансових результатів: 
Аудитором підтверджується, що дані про виручку (доходи) від реалізації робіт (послуг) 
сформовані Компанією, в основному, у відповідності до вимог П(с)БО №15 «Доходи». 
У періоді, що перевірявся, Доходом було визнано збільшення активів Компанії, або зменшення 
зобов’язань, які призводили до збільшення власного капіталу Компанії. 
Результати діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ» за 
період, що перевірявся, відображені у фінансовій звітності, головним чином, відповідно до вимог 
чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
 
Загальний стан бухгалтерського обліку та звітності: 
Впродовж періоду, який перевірявся, бухгалтерський облік здійснювався в Компанії з 
використанням комп’ютерної облікової програми «1-С Бухгалтерія». 
Бухгалтерський облік Компанії, головним чином, відповідав вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999р., Положенням 
(стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативно-правовим документам, чинним в 
Україні протягом періоду, який підлягав перевірці. 
Дані Фінансової звітності НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ» 
складені на підставі данних бухгалтерського обліку, показники окремих форм звітності є 
відповідними між собою. 
 
 
ВИСНОВКИ 
 
Аудитор вважає, що під час перевірки було зібрано достатню кількість інформації для формування 
аудиторського висновку. У зв’язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті 
аудитора в проведенні інвентаризації активів та зобов'язань, ми не можемо надати висновок по 
зазначених моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та на 
стан справ в цілому. 
 
Аудитор вважає, що фінансова звітність НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА 



УКРАЇНИ» у суттєвих моментах відповідає встановленим вимогам чинного законодавтсва 
України та прийнятій обліковій політиці та реально відображає фінансовий стан та фінансові 
результати діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ «НАДРА УКРАЇНИ»  на 
дату складання Фінансової звітності. 
 

 
Директор ТОВ «К’ЮІ-Аудит»    М.Самбурова 
 
 
м. Київ, вул. Жолудєва 6б, кв.9. 
26 квітня 2016 року. 
 

Д/н 

Д/н 

Д/н 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 0 0 

2 2014 0 0 

3 2013 0 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори  X 

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Згiдно з п. 44 Статуту Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра 
України", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.09.2000р. 
№1460 (в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011р. № 912), 
у перiод до проведення перших загальних зборiв, якi скликаються пiсля прийняття 
рiшення про приватизацiю пакета акцiй Компанiї, повноваження вищого органу 
Компанiї здiйснюється Держгеонадрами в установленому законодавством 
порядку. У зв'язку з тим, що рiшення не прийнято, загальнi збори акцiонерiв 
Нацiональної акцiонерної компанiї "Надра України" не проводились. 

Так 

 
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   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" не проводились. 

Так 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 



Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Позачерговii збори акцiонерiв Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" не проводились. 

Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  5 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить) Д/н 

 

Д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

1 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 



Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтети 
не створювались. 

Інші (запишіть)  У складi наглядової ради комiтети 
не створювались. 

 

У складi наглядової ради комiтети не створювались. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій  

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Д/н 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)   X 

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги  X  

Інше (запишіть): Д/н  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

X  

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

 X 

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

 X 



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

 X 

Інше (запишіть)  Останнiй раз члена наглядової 
ради було обрано 10.12.2015 року. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 0.00 
 
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) Ні Ні Ні Так 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні 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  Ні Ні Ні Так 

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  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 



імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 
 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 
 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Д/н 

 
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  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Так Ні Ні Так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 
 



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 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Д/н 

 

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)  Аудитора не змінено 

 
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) д/н 

 
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)  В звiтному перiодi ревiзiйна 
комiсiя перевiрки не проводила. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X  

Інше (запишіть): Д/н    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  X 

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 
 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 
 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 
 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 
(принципи, правила) корпоративного управлiння органами управлiння не приймався.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 



правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння органами управлiння не 
приймався.  

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 

Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння органами управлiння не приймався. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

Територія Солом’янський район м. Києва за КОАТУУ 8038900000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 
за КВЕД 71.12 

Середня кількість 
працівників 

108  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
03151, м. Київ, проспект 

Повiтрофлотський, 54 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 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 5 10 0 

первісна вартість 1001 237 245 0 

накопичена амортизація 1002 232 235 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 389995 438411 0 

первісна вартість 1011 1790323 1817930 0 

знос 1012 1400328 1379519 0 

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 

 
65442 

 
246062 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 489209 302505 0 

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 944651 986988 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 5352 5380 0 

Виробничі запаси 1101 308 338 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 5044 5042 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 25167 28279 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
13375 

 
13612 

 
0 

з бюджетом 1135 7226 4645 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 7167 4445 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 34505 35920 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 280 433 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3857 5650 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 3857 5650 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 54707 56263 0 

Усього за розділом II 1195 144469 150182 0 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 1089120 1137170 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 739296 739296 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 96741 151778 0 

Додатковий капітал 1410 27590 27592 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -115190 -115284 0 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 748437 803382 0 

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 39863 60674 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 217223 217223 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

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 257086 277897 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 14000 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 21116 16538 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 8 815 0 

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

за розрахунками зі страхування 1625 12 57 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 68 121 0 

за одержаними авансами 1635 8849 5005 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 7592 8000 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

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 31952 25355 0 

Усього за розділом IІІ 1695 83597 55891 0 

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 1089120 1137170 0 

 

Примітки Д/н 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 12919 69156 

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 ( 8267 ) ( 39369 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
4652 

 
29787 

 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 72830 33252 

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 ( 34960 ) ( 28047 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 29910 ) ( 27977 ) 

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 

 
12612 

 
7015 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 11130 9866 

Інші фінансові доходи 2220 247 944 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3892 ) ( 2223 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 17230 ) ( 12667 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
2867 

 
2935 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2721 -2456 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
146 

 
479 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 55037 57328 

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 55037 57328 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 55037 57328 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 55183 57807 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1102 901 

Витрати на оплату праці 2505 11758 9516 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4494 3599 

Амортизація 2515 5256 5602 



Інші операційні витрати 2520 48543 34793 

Разом 2550 71153 54411 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки Д/н 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
4385 

 
51199 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 7589 10964 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 247 233 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 39047 19843 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 189 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1488 2378 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 7805 ) 

 
( 44791 ) 

Праці 3105 ( 9713 ) ( 7629 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5123 ) ( 4076 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8566 ) ( 16765 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 7361 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 5751 ) ( 7533 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 2815 ) ( 1871 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 2553 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 14114 ) ( 707 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7435 8285 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 260 245 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 711 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 134 ) ( 337 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 29 ) ( 30 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 97 589 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 4647 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 240 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 10146 ) ( 11675 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5739 -11675 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1793 -2801 

Залишок коштів на початок року 3405 3857 6658 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 5650 3857 

 

Примітки Д/н 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 



необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Облiковою полiтикою Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" передбачено складання Звiту про рух 

грошових коштiв за прямим методом, тому Звiт про рух 
грошових коштiв за непрямим методом не надається. 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Надра України" 
за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 739296 96741 27590 0 -93805 0 0 769822 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 -21385 0 0 -21385 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 739296 96741 27590 0 -115190 0 0 748437 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 146 0 0 146 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 55037 0 0 0 0 0 55037 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 55037 0 0 0 0 0 55037 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -240 0 0 -240 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 2 0 0 0 0 2 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 55037 2 0 -94 0 0 54945 

Залишок на 
кінець року 

4300 739296 151778 27592 0 -115284 0 0 803382 

 

Примітки Д/н 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

Територія Солом’янський район м. Києва  за КОАТУУ 8038900000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 
геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 
за КВЕД 71.12 

Середня кількість 
працівників 

1015  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
03151, м. Київ, проспект 

Повiтрофлотський, 54 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2015 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 60141 46660 83486 

 первісна вартість 1001 95868 89385 94307 

 накопичена амортизація 1002 35727 42725 10821 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 1039529 1082381 812294 

 первісна вартість 1011 2489690 2521739 2382373 

 знос 1012 1450161 1439358 1570079 

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 

 
8174 

 
8174 

 
13038 

інші фінансові інвестиції 1035 234160 234135 114143 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 135 123 339 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 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 17057 27591 52375 

Усього за розділом I 1095 1359196 1399064 1075675 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 169020 158199 180392 

Виробничі запаси 1101 39440 38709 43397 

Незавершене виробництво 1102 128839 118747 113639 

Готова продукція 1103 442 443 544 

Товари 1104 199 300 22812 

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 61267 60752 32610 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 за виданими авансами 

 
1130 

 
50514 

 
42488 

 
62973 

 з бюджетом 1135 7438 5690 216 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 7167 4948 0 

 з нарахованих доходів 1140 3662 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15082 15583 8974 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7072 14013 7441 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 7072 14013 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
 резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 



 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 57959 66014 67978 

Усього за розділом II 1195 372014 362739 360584 

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

1200 0 0 0 

Баланс 1300 1731210 1761803 1436259 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 739296 739296 739296 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 96741 151778 0 

Додатковий капітал 1410 55701 60678 14700 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 143 143 143 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -158763 -158857 -107763 

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

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

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 733118 793038 646376 

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 49862 73095 73095 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 743483 737573 598748 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 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 793345 810668 601813 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 2152 2102 2944 

Векселі видані 1605 14000 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
 за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 45729 39983 14395 

 за розрахунками з бюджетом 1620 19159 20561 51774 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 2348 1337 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 14640 22228 14418 

 за розрахунками з оплати праці 1630 10350 10728 15346 

 за одержаними авансами 1635 14187 7560 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 73 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 84530 54862 89193 

Усього за розділом IІІ 1695 204747 158097 188070 

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 1731210 1761803 1436259 

 

Примітки 
Примiтки зазначенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi". 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 55445 132772 

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 -42697 -84732 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
12748 

 
48040 

 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 102548 53724 

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 ( 50198 ) ( 51271 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 58149 ) ( 49322 ) 

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 6949 1171 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 390 5684 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 3892 ) ( 2297 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
3447 

 
4558 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3301 -4079 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
146 

 
479 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 55037 57328 

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 55037 57328 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 55037 57328 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 55183 57807 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2470 

 
0 

 
0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 
2480 

 
0 

 
0 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 22742 13392 

Витрати на оплату праці 2505 48291 46310 

Відрахування на соціальні заходи 2510 21172 19714 

Амортизація 2515 20894 9761 

Інші операційні витрати 2520 35073 161905 

Разом 2550 148172 251082 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2957182501 2957182501 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2957182501 2957182501 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0001 0.0002 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0.0001 0.0002 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0.00008 

 

Примітки 

Рядки 2610, 2615, 2650 наведенi в гривнях. Примiтки 
зазначенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, 

складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi". 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
58945 

 
122297 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 7589 10964 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 22 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 281 269 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 50801 28080 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 189 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 8871 8976 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 ( 41213 ) ( 72841 ) 

Праці 3105 ( 40657 ) ( 40790 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 19254 ) ( 19409 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 27126 ) ( 32313 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2208 ) ( 8071 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 15068 ) ( 18387 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 9850 ) ( 5855 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 10 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 3095 ) ( 11918 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4846 -6496 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 6025 0 

необоротних активів 3205 260 245 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 713 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 2028 2256 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 30 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 134 ) ( 454 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 29 ) ( 30 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 8120 2730 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 9605 1959 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 5938 ) ( 611 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 3667 1348 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6941 -2418 

Залишок коштів на початок року 3405 7072 9490 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 14013 7072 

 

Примітки 
Примiтки зазначенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi". 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя "Надра 
України" 

за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
 амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості: 
 за товари, роботи, послуги 

 
3561 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
 фінансових інвестицій 

 
3200 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
 відсотків 

 
3215 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
 фінансових інвестицій 

 
3255 

 
X 

 
0 

 
X 

 
( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

 
3300 

 
0 

 
X 

 
0 

 
X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

 
3345 

 
X 

 
0 

 
X 

 
0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 

Облiковою полiтикою Нацiональної акцiонерної компанiї 
"Надра України" передбачено складання Звiту про рух 

грошових коштiв за прямим методом, тому Звiт про рух 
грошових коштiв за непрямим методом не надається. 

Керівник Я. Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна 

компанiя "Надра України" 
за ЄДРПОУ 31169745 

 (найменування)   

 
Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 
частка 

Разом зареєстрований 
капітал 

капітал у 
дооцінках 

додатковий 
капітал 

резервний 
капітал 

нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

неоплачений 
капітал 

вилучений 
капітал 

всього 

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

Залишок на 
початок року 

4000 739296 96741 55701 143 -136841 0 0 755040 0 755040 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 -21922 0 0 -21922 0 -21922 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 739296 96741 55701 143 -158763 0 0 733118 0 733118 

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 146 0 0 146 0 146 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 55037 0 0 0 0 0 55037 0 55037 



Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 55037 0 0 0 0 0 55037 0 55037 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 -240 0 0 -240 0 -240 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 4977 0 0 0 0 4977 0 4977 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 55037 4977 0 -94 0 0 59920 0 59920 

Залишок на кінець 
року 

4300 739296 151778 60678 143 -158857 0 0 793038 0 793038 

 

Примітки 
Примiтки зазначенi у роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно 

до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". 

Керівник Я.Я. Климович 

Головний бухгалтер Ю.М. Кравченко 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

1. Iнформацiя про Компанiю  
Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» (надалi - 
Компанiя) заснована вiдповiдно до Указу Президента України № 802 «Про заходи щодо 
пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки надр» вiд 
14.06.2000р. 
Згiдно Статуту, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1460 вiд 27.09.2000 
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31.08.2011 № 912), Компанiя утворена з 
метою пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами в галузi геологiї i розвiдки надр, 
задоволення потреб держави в нарощуваннi мiнерально-сировинної бази та отримання 
прибутку шляхом провадження господарської дiяльностi.  
Основними завданнями Компанiї є:  
- органiзацiя i проведення пошукових та геологорозвiдувальних робiт в Українi та за її 
межами;  
- видобування та переробка корисних копалин;  
- залучення iнвестицiй у пошук, розвiдку та розробку родовищ корисних копалин;  
- забезпечення нарощування мiнерально-сировинної бази держави як основи розвитку 
добувних та переробних галузей нацiональної економiки;  
- геологiчне, гiдрогеологiчне, iнженерно-геологiчне та еколого-геологiчне вивчення 
навколишнього природного середовища, зокрема небезпечних явищ.  
У своїй дiяльностi Компанiя керується законодавством України, а також нормами i правилами, 
що випливають з мiжнародних договорiв України, згода на обов’язковiсть яких дана 
Верховною Радою України.  
Станом на 31.12.2015 до складу Компанiї входило 9 дочiрнiх пiдприємств.  
Майно Компанiї складається з основних засобiв, обiгових коштiв, акцiй (часток, паїв) у 
статутному капiталi господарських товариств, а також iнших активiв, вiдображених у 
бухгалтерському балансi Компанiї. 
Майно Компанiї формується за рахунок:  
- майна, переданого засновником до статутного капiталу Компанiї;  
- продукцiї, виробленої Компанiєю в результатi провадження власної господарської дiяльностi, 
майна та майнових прав, набутих в процесi господарської дiяльностi;  
- доходiв, отриманих в результатi провадження господарської дiяльностi, включаючи доходи, 
отриманi вiд реалiзацiї цiнних паперiв i корпоративних прав,  
-провадження господарської дiяльностi дочiрнiми пiдприємствами та доходiв (дивiдендiв) вiд 
володiння корпоративними правами та цiнними паперами;  
- коштiв, майнових i немайнових прав, цiнних паперiв, iншого майна, що надходять вiд оплати 
акцiй;  
- майна, що не увiйшло до статутного капiталу Компанiї, та передане засновником на правi 
господарського вiдання;  
- кредитiв, позик;  
- майна, отриманого в найм (користування);  
- iншого майна, набутого Компанiєю на законних пiдставах.  
Згiдно статтi 85 Господарського кодексу України, статтi 115 Цивiльного кодексу України, 
Нацiональна акцiонерна компанiя «Надра України» є власником, зокрема, майна, переданого 
їй засновником як внесок до статутного капiталу.  
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 1273 вiд 17.08.2000р. «Питання Нацiональної 
акцiонерної компанiї «Надра України» встановлено, що 100% акцiй Нацiональної акцiонерної 
компанiї «Надра України» закрiплюються у державнiй власностi.  
Вiдчуження цих акцiй з державної власностi, використання для формування статутних фондiв 



будь-яких пiдприємств та передача в заставу не допускається.  
Станом на 31.12.2015р. у вiдношеннi Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» 
справа про банкрутство не порушена. 
Мiсцезнаходження Компанiї: 03151, м. Київ, Солом’янський р-н, пр. Повiтрофлотський, 54.  
Основними видами дiяльностi, якi здiйснюються Компанiєю є:  
-дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї,  
-надання послуг технiчного консультування в цих сферах (КВЕД 71.12) ;  
- розвiдувальне бурiння (КВЕД 43.13); 
- консультування з питань комерцiйної дiяльностi i керування (КВЕД 70.22)  
2. Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi  
Звертаємо увагу на наявнiсть невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що 
не є пiд безпосереднiм контролем Компанiї, але якi можуть впливати на її фiнансовi звiти.  
Зазначена невизначенiсть – це проблема, обумовлена тим, що фiнансова система України 
знаходиться пiд негативним впливом фiнансової кризи, що значною мiрою пов’язано з 
погiршенням фiнансового стану дебiторiв, вiдливом коштiв з фiнансового сектору, змiною 
обмiнного курсу гривнi до iноземних валют та iншими об’єктивними причинами. 
Стабiльнiсть економiки України  в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, 
спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в 
цiлому. Спираючись на аналiз очевидних процесiв i статистичних даних, можна стверджувати, 
що в Українi, мають місце економiчнi, фiнансово-грошовi та валютнi ризики, дiя яких 
поширилася на все суспiльство.  
Державному менеджменту виявилося складно виробити реальну, послiдовну й прозору 
економiчну та фiнансову полiтику, спрямовану на усунення ризикiв.  
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки 
фінансового сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує 
невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для 
Компанiї та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати операцiй та 
економiчнi перспективи Компанiї.  
В той час як керiвництво Компанiї вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для 
пiдтримки економiчної стабiльностi Компанiї в умовах, що склалися, подальше погiршення 
ситуацiї у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий 
стан Компанiї.  
3. Основа подання iнформацiї  
(а) Застосовуванi стандарти  
Прикладена фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi (надалi - «МСФЗ») на основi принципу iсторичної собiвартостi та на основi 
припущення безперервностi дiяльностi.  
Фiнансова звiтнiсть складається з: • Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 
р. • Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2015 рiк, • Звiту про рух 
грошових коштiв (прямим методом) за 2015 рiк, • Звiту про власний капiтал за 2015рiк. • 
Примiток до фiнансової звiтностi.  
(б) Принципи оцiнки фiнансових показникiв  
Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до принципу облiку за фактичними витратами (за 
винятком фiнансових iнструментiв, змiни вартостi яких вiдображаються в складi прибутку або 
збитку за перiод), та оцiнки нерухомостi, що вiдображається по переоцiненiй вартостi.  
(в) Функцiональна валюта та валюта представлення даних фiнансової звiтностi  
Функцiональною валютою цiєї фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України, гривня.  
Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються 
операцiями у iноземних валютах. Усi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах 
українських гривень.  
(г) Використання оцiнок i суджень  
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ зобов'язує керiвництво робити 
судження, розрахунковi оцiнки й допущення, що впливають на застосування облiкової 



полiтики й величину представлених у фiнансовiй звiтностi активiв i зобов'язань, доходiв i 
витрат. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Оцiнки й 
припущення, що лежать в їх основi, переглядаються на регулярнiй основi.  
Коригування в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, в якому були переглянутi 
вiдповiднi оцiнки, i в будь- яких наступних перiодах, яких вони стосуються.  
4. Опис обраної облiкової полiтики  
Облiковою полiтикою Компанiї передбачається наступне: 
- звiтнiсть надається за формами, якi є чинними на дату подання фiнансової звiтностi i 
затвердженi Мiнiстерством фiнансiв України в форматi, що не суперечить МСФЗ;  
- при веденнi бухгалтерського облiку та складаннi фiнансової звiтностi застосовуються тi 
положення МСФЗ, якi не суперечать Закону «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 
в Українi»;  
- бухгалтерський облiк ведеться за ПБО за допомогою програми 1С-Прiдприємство 7.7;  
- протягом 2015 року фiнансова звiтнiсть трансформується за вимогами МСФЗ шляхом 
узгодження статей;  
- класифiкацiя основних засобiв i iнших необоротних активiв та нарахування амортизацiї 
здiйснюються вiдповiдно до вимог статтi 145 Податкового кодексу України, прямолiнiйним 
методом;  
- класифiкацiя нематерiальних активiв та нарахування амортизацiї здiйснюються вiдповiдно до 
вимог статтi 145 Податкового кодексу України, прямолiнiйним методом;  
- оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО (перше надходження - перший видаток);  
- до консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiї входить фiнансова звiтнiсть її дочiрнiх 
пiдприємств. 
Облiкова полiтика Компанiї вiдповiдає принципам  
- правдивого подання результатiв, грошових потокiв та фiнансового стану Компанiї;  
- вiдображення економiчної сутностi подiй та операцiй, а не лише виходячи з їх юридичної 
форми;  
- нейтральностi, тобто вiдсутнiсть упередження;  
- обачностi;  
- повноти в усiх суттєвих аспектах.  
5. Застосування МСФЗ при складаннi звiтностi  
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя застосувала МСФЗ, якi дають певне уявлення 
про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi за 2015 рiк, зокрема: МСФЗ №16 «Основнi 
засоби», МСФЗ № 2 «Запаси», МСФЗ № 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi 
активи», МСФЗ № 19 «Виплати працiвникам», МСФЗ № 18 «Дохiд», МСФЗ № 12 «Податок на 
прибуток».  
Через наявнiсть розбiжностей мiж нацiональними Положеннями бухгалтерського облiку та 
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, з метою складання звiтностi вiдповiдно до 
МСФЗ необхiдна процедура трансформацiї звiтностi, складеної вiдповiдно до П(С)БО.  
Трансформацiя балансу Компанiї за 2015 рiк проведена на пiдставi аналiзу кожної статтi на 
предмет вiдповiдностi обранiй облiковiй полiтицi та перенесення вiдповiдних сум до формату 
звiту про фiнансовий стан.  
При трансформацiї фiнансової звiтностi Нацiональної акцiонерної компанiї «Надра України» 
за 2015 рiк були проведенi наступнi коригування статей Балансу:  
1. Необоротнi активи, що облiковується як незавершенi капiтальнi iнвестицiї перенесено до 
складу основних засобiв в сумi 979578,0тис. грн.  
2. Проведено рекласифiкацiю статтi «Iншi оборотнi активи» в частинi внескiв у спiльну 
дiяльнiсть, включено до статтi«Iншi фiнансовi iнвестицiї» у сумi 56717,0 тис. грн.  
3. Проведено рекласифiкацiю статтi «Витрати майбутнiх перiодiв» в «Iншi необоротнi активи» 
у сумi 17 057,0тис. грн.  
4. Проведено рекласифiкацiю статтi «Витрати майбутнiх перiодiв» в «Iншi оборотнi активи» у 
сумi 21 509,0тис. грн.  
5. Проведено рекласифiкацiю статтi «Доходи майбутнiх перiодiв» в «Iншi поточнi 



зобов’язання» у сумi 444,0тис. грн.  
5. Коригування з виправлення помилок були вiдображенi окремо у кореспонденцiї з 
нерозподiленим прибутком (непокритим збитком) на початок 2015 року (дооцінка активів, 
інші зміни).  
Нематерiальнi активи Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 
«Нематерiальнi активи». Станом на 31 грудня 2015 року на балансi облiковуються 
нематерiальнi активи за залишковою вартiстю 46 660 тис. грн. Первiсна вартiсть 
нематерiальних активiв складала 89385,0 тис. грн., накопичена амортизацiя – 42725 тис. грн., 
амортизацiя накопичена протягом 2015 року – 6998 тис. грн.  
Змiни очiкуваного термiну корисної служби або очiкуваного характеру отримання майбутнiх 
економiчних вигод, втiлених в активi, вiдображаються шляхом змiни перiоду або методу 
нарахування амортизацiї, i розглядаються як змiни в облiкових оцiнках.  
Згiдно з наказами № 84 вiд 28.10.2015р. та № 86 вiд 29.10.2015р. нематерiальнi активи 
iнвентаризовано i визначено доцiльнiсть їх подальшого використання.  
6.1.2.Основнi засоби:  
Основнi засоби компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi 
засоби». Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох 
компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду 
товариству рiзними способами, враховувати окремо. Об'єкти основних засобiв, якi 
вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх справедливою вартiстю. Строк корисної 
експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi активу. 
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом 
виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта.  
Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться 
у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю.  
Згiдно з наказами № 84 вiд 28.10.2015р. та № 86 вiд 29.10.2015р. основнi засоби 
iнвентаризовано i визначено доцiльнiсть їх подальшого використання в господарськiй 
дiяльностi.  
6.1.3. Фiнансовi iнвестицiї:  
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: 
подання» i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». 
Iнвестицiї, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю.  
Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за 
методом участi в капiталі iнших пiдприємств, складають – 8 174 тис.грн., iнвестицiї в статутнi 
капiтали господарських товариств, створених за участю Компанiї - 234 135тис.грн.  
 
6.2.Оборотнi активи  
6.2.1. Виробничi запаси Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється 
вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».  
Запаси враховуються за однорiдними групами: • Сировина та матерiали; • Паливо; • Запаснi 
частини; • Матерiали сiльгосппризначення; • Iншi матерiали; • МШП; • Товари. Запаси 
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. Причинами списання запасiв є: • 
витрати на виробництво, адмiнiстративнi потреби, та збут. • пошкодження; • часткове або 
повне застарiвання; Виробничi запаси складають 38 709,0тис.грн.  
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: собiвартiстю i чистою вартiстю реалiзацiї.  
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як цiна продажу в умовах нормальної дiяльностi за 
вирахуванням очiкуваних витрат, пов'язаних з доведенням запасiв до готовностi, та витрат, 
пов'язаних з реалiзацiєю.  
Згiдно з наказами № 84 вiд 28.10.2015р. та № 86 вiд 29.10.2015р. виробничi запаси 
iнвентаризовано i визначена належнiсть її зберiгання i доцiльнiсть їх подальшого 
використання при проведеннi господарської дiяльностi.  
6.2.2. Дебiторська заборгованiсть 
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi Компанiя 



здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття», МСБО 1 «Подання 
фiнансових звiтiв» та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».  
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, що виникла у Компанiї, облiковується за 
первiсною або амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi.  
Резерв сумнiвної заборгованостi створюється у разi, коли одержання повної суми 
заборгованостi в подальшому не представляється можливим.  
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Компанiя регулярно перевiряє дебiторську заборгованiсть на наявнiсть ознак знецiнення. 
Керiвництво визначає ймовiрнiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, ґрунтуючись 
на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв i на аналiзi строкiв непогашення 
заборгованостi.  
Безнадiйна заборгованiсть списується в момент її виявлення.  
Дебiторська заборгованiсть класифiкується: 1) дебiторська заборгованiсть, яка виникає при 
продажу продукцiї, товарiв та послуг; 2) Розрахунки за авансами виданими; 3) iнша 
заборгованiсть:  
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи послуги.  
Дебiторська заборгованiсть в сумi 60752 тис.грн. є поточною i пiдлягає погашенню протягом 
строкiв, передбачених договiрними зобов’язаннями.  
6.2.3.Дебiторська заборгованiсть за розрахунками.  
Дебiторська заборгованiсть Компанiї складається з:  
- заборгованостi по розрахунках  з бюджетом (переплата ПДВ, авансові платежі податку на 
прибуток) – 5690 тис. грн.;  
- за виданими авансами -42488 тис.грн.;  
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть – 15 583 тис. грн.  
6.2.4.Грошовi кошти Компанiї  
Грошовi кошти, що вiдображаються за статтею балансу «Грошовi кошти та їх еквiваленти» 
завжди доступнi для оплати поточних зобов'язань, тобто є статтями, якi легко конвертуються в 
певну суму наявних коштiв i пiдданi незначнiй змiнi вартостi, i не є предметом будь-яких 
договiрних обмежень щодо їх використання для погашення боргових зобов'язань. 
Суми, у вiдношеннi яких є якi-небудь обмеження на їхнє використання, виключаються зi 
складу грошових i прирiвняних до них засобiв. Компанiя включає до складу грошових i 
прирiвняних до них коштiв наявнi кошти й залишки на банкiвських рахунках. 
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються 
у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення 
операцiї.  
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» всi 
монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у 
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.  
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у 
звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли. 
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi 
кошти та їх еквiваленти як зазначено вище.  
6.3.Власний капiтал  
Акцiонерний капiтал Компанiї у фiнансовiй звiтностi вiдображається за номiнальною вартiстю 
акцiй на звiтну дату. Зборами акцiонерiв може прийматися рiшення про новий випуск акцiй у 
формi капiталiзованих дивiдендiв. Асигнування прибутку у формi капiталiзованих дивiдендiв 
збiльшують власний капiтал Компанiї.  
Iнший додатковий капiтал Компанiї збiльшується (зменшується) на суми, пов'язанi з 
дооцiнкою (уцiнкою) основних засобiв (примiщень та обладнання).  
Дооцiнка основних засобiв (примiщень та обладнання) проводиться на пiдставi ведення 
облiкової полiтики iз застосуванням переоцiненою вартiстю основних засобiв згiдно з МСБО 
16.  
6.3.1.Статутний капiтал: Статутний капiтал Компанiї становить 739 295,тис.грн. який подiлено 



на 2 957 182 501 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.  
6.3.2. Протягом звiтного перiоду вiдбулось збільшення розмiру додаткового капiталу в 
наслідок виправлення помилок, коригування вартостi ранiше дооцiнених активiв та 
нарахування зносу на майно, надбане за рахунок цiльових коштiв, i станом на 31.12.2015 
становить 60678 грн.,  капiтал в дооцiнках – 151778 тис.грн. 
6.3.3.Резервний капiтал складає 143,0тис.грн.  
6.3.4.Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток):  
Протягом 2015року непокритий збиток збільшився на 94 тис. грн.  
6.4 Дивiденди  
Можливiсть Компанiї нараховувати й виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання 
чинного законодавства України. Дивiденди за звичайним акцiями вiдображаються в 
фiнансовiй звiтностi як використання нерозподiленого прибутку в мiру їх оголошення.  
У відповідності до вимоги частини 5 статті 11 Закону України «Про управління об’єктами 
державної власності» від 21.09.2006 року № 185-V та  Порядку формування та реалізації 
дивідендної політики держави, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
12.05.2007 № 702,  наказу Державної служби геології та надр України - органу, що управляє 
корпоративними правами Компанiї, від 27.04.2015 № 95 «Про прийняття рішення про виплату 
дивідендів та їх розмір» та з урахуванням базового нормативу частки прибутку, що 
спрямовується на виплату дивідендів у 2015 році за результатами фінансово-господарської 
діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутних капіталах яких є корпоративні 
права держави Компанією нараховані дивіденди у розмірі 239,5 тис. грн. та перераховані у 
повному обсязі. 
6.5 Оподаткування  
Податок на прибуток вiдображається в складi прибутку або збитку в повному обсязi, за 
винятком сум, що вiдносяться до операцiй, вiдображених у складi iншого сукупного доходу, 
або до операцiй iз власниками, вiдображених безпосередньо на рахунках власних засобiв, якi, 
вiдповiдно, входять в склад iншого сукупного прибутку або безпосередньо в складi власних 
засобiв.  
Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розмiру 
оподатковуваного прибутку за звiтний перiод з урахуванням ставок по податку на прибуток, 
що дiяли станом на звiтну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результатi уточнення 
сум податку на прибуток за попереднi звiтнi перiоди. 
6.6 Зобов'язання Компанiї 
Зобов'язання Компанiї, класифiкуються як довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i 
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).  
6.6.1 Довгостроковi зобов’язання  
Iншi довгостроковi зобов’язання:  
Небанкiвськi довгостроковi позики: - вiд нерезидентiв – 60674 тис.грн., від резидентів – 12421  
тис.грн. 
Витрати на позики, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або 
виробництвом активiв, якi вимагають значного перiоду часу пiдготовки їх до використання чи 
продажу, додаються до вартостi таких активiв.  
Усi iншi витрати на позики визнаються чистим прибутком або збитком у тому перiодi, у якому 
вони виникли.  
6.6.2 Поточнi зобов’язання  
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка 
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг в сумi 39983 тис.грн.  
Короткостроковi кредити банкiв – 2 102 тис.грн.  
Зобовязання перед бюджетом -20561 тис.грн. 
Зобов’язання iз страхування – 22228 тис.грн. 
Зобов’язання з оплати працi складають 10728 тис.грн. Забезпечення на оплату вiдпусток 
працiвникiв 73 тис.грн. 
7.Розкриття показникiв звiту про сукупний дохiд (звiт про фiнансовi результати) 



7.1.Дохід вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг  
Дохiд визнається Компанiєю у разi, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї 
вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена.  
Дохiд визнається за справедливою вартiстю реалiзацiї, за винятком знижок, вiдшкодувань та 
iнших податкiв i зборiв з обороту.  
Нижче наведенi критерiї, при дотриманнi яких визнається дохiд:  
Реалiзацiя продукцiї: доходи визнаються, коли значна частина ризикiв i вигiд вiд права 
власностi на товари переходить покупцевi, як правило, при вiдвантаженнi товарiв.  
Надання послуг: доходи вiд надання послуг визнаються в тому перiодi, коли цi послуги були 
наданi, виходячи з договiрної вартостi наданих послуг. У випадку, коли результати за певним 
договором не можуть бути достовiрно оцiненi, дохiд визнається тiльки в тiй мiрi, в якiй 
понесенi витрати можуть бути вiдшкодованi.  
Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.  
Доход вiд реалiзацiї Компанiєю отримано вiд виконання робiт за основними видами 
дiяльностi, зокрема : 
- дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного 
консультування в цих сферах (КВЕД 71.12) – 25171 тис.грн.; 
- розвiдувальне бурiння ( КВЕД 43.13) – 10106  тис.грн.; 
- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних  культур 
(КВЕД 01.11) – 9709 тис.грн.  
- інша професійна, наукова та технічна діяльність (КВЕД 74.90) та інші  - 10459 тис.грн. 
До складу доходу вiд реалiзацiї входить дохiд вiд виконання державного замовлення з 
приросту запасiв корисних копалин.  
7.2.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї  
Собiвартiсть виконаних робiт визначена згiдно кошторисiв робiт. 
7.3.Iншi операцiйнi доходи  
До iнших операцiйних доходiв увiйшли:  
- доходи вiд операцiйної оренди активiв (обладнання, примiщень та споруд) – 44067,0тис. грн;  
- доходи від реалізації  оборотних  активів – 4135,0 тис.грн.;  
- доходи вiд здiйснення валютних операцiй -56,0 тис.грн.;  
- доходи списання безнадiйної кредиторської заборгованостi -15 232,0 тис.грн.;  
- доходи від безоплатно отриманих  активів – 2448,0 тис.грн.; 
-інші операційні доходи ( у тому числі дооцінка майна ) – 36610,0 тис.грн. 
7.4.Адмiнiстративнi витрати  
До адмiнiстративних витрат увiйшли витрати на утримання адмiнiстративного апарату та iншi 
витрати пов’язанi з управлiнням Товариства в загальнiй сумi 50198,0тис.грн. 
7.5.Iншi операцiйнi витрати  
Загальна сума iнших операцiйних витрат Компанiї за 2015р. становила 58149,0тис.грн. В т.ч.: 
- курсовi рiзницi – 25053,0 тис.грн. 
- штрафи , пенi , неустойки -3850,0 тис.грн.  
- утримання об’єктiв житлово-комунального та соцiально-культурного призначення  532,0 
тис.грн.  
- витрати на утримання об’єктiв, що перебувають в очiкуванi фiнансування в межах 
державного замовлення та iн.  
7.6.Iншi фiнансовi доходи складають  390 тис.грн., зокрема  доходи, отриманi вiд розподiлу 
прибутку вiд дiяльностi договорiв про спiльну iнвестицiйну діяльність та вiдсотки, нарахованi 
на залишки по рахунках в банкiвських установах ,  
7.7.Фiнансовi витрати Витрати, пов’язанi з залученням позикового капiталу - 3892тис.грн.  
7.8. Чистий фінансовий результат становить 146 тис.грн. 
8.Звiт про рух грошових коштiв  
Звiт про рух грошових коштiв складено вiдповiдно до вимог ПБО, у частинi, що не суперечить 
МСФО. 
8.1.Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi  



8.1.1. Сумарнi надходження вiд операцiйної дiяльностi становлять 126509 тис.грн.  
8.1.2.Витрачання на оплату:  
Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 41213 тис.грн.; 
Витрачання на оплату працi - 40 657 тис. грн.; 
Витрачання на оплату податкiв i зборiв - 27126 тис.грн.;  
8.2.Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi  
Впродовж 2015 року надходження вiд iнвестицiйної дiяльностi склали 8313 тис.грн., 
витрачання на iнвестицiйну дiяльнiсть – 164 тис.грн.  
8.3.Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi  
Інші надходження – 9605 тис. грн. 
Інші платежі – 5938 тис. грн.  
9.Звiт про змiни у власному капiталi  
На початок року власний капiтал Товариства становив 733118 тис. грн. Протягом року власний 
капiтал збiльшився на 59920 тис. грн. за рахунок: 
- отриманого прибутку – 146 тис.грн.; 
- дооцiнки активiв – 55037 тис.грн.; 
- коригування суми додаткового капiталу – 4977 тис.грн.; 
- дивіденди – 240 тис. грн. 
10. Фактичнi та потенцiйнi зобов’язання 
Податковi ризики 
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi 
аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, 
продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є 
нечiткими i тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними i державними органами, а 
також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства є 
непоодинокими.  
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Компанiї здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до 
законодавства, що регулює її дiяльнiсть, i що Компанiя нарахувала i сплатила усi необхiднi 
податки. У випадку ймовiрностi вiдтоку ресурсiв Компанiєю будуть нарахованi вiдповiднi 
резерви, виходячи з найгiрших оцiнок керiвництва.  
Юридичнi питання 
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя є об’єктом судових позовiв i претензiй. На думку 
керiвництва, ймовiрнi зобов’язання (за їх наявностi), що можуть виникнути у результатi таких 
позовiв або претензiй, не матимуть iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або 
результати дiяльностi Компанiї в майбутньому. Вiдповiдно, резерв пiд такi зобов’язання в 
консолiдованiй фiнансовiй звiтностi не створювався. 
Вартiсть чистих активiв Компанiї 
Вартiсть чистих активiв Компанiї, створеної у формi публiчного акцiонерного товариства, є не 
меншою зареєстрованого статутного фонду.  
11. Критичнi облiковi судження i основнi джерела невизначеностi в оцiнках.  
Ключовi джерела невизначеностi в оцiнках – критичнi облiковi оцiнки.  
Деякi суми, включенi до фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї вплив, а також 
пов’язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд керiвництва 
здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на дату 
пiдготовки фiнансової звiтностi. «Критична облiкова оцiнка» є одночасно суттєвою для 
вiдображення як фiнансового стану Компанiї, так i результатiв її дiяльностi.  
Критична облiкова оцiнка вимагає вiд керiвництва найбiльш складних, суб’єктивних або 
комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу аспектiв, якi за своєю 
суттю є невизначеними. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй основi, виходячи з 
результатiв i досвiду минулих перiодiв, тенденцiй та iнших методiв, якi керiвництво вважає 
прийнятними за певних обставин, а також виходячи з прогнозiв щодо того, як вони можуть 
змiнитися у майбутньому.  
Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до 



результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або 
зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi припущення та оцiнки, у майбутньому.  
Знос i амортизацiя 
Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв 
корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть 
змiнюватися пiд впливом технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та 
iнших чинникiв, i подiбнi змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного 
використання та амортизацiйних нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко вгадати, i 
припущення СК щодо тенденцiй i динамiки розвитку можуть змiнюватися згодом. Деякi 
активи i технологiї, в якi iнвестувала Компанiя кiлька рокiв тому, усе ще знаходяться в процесi 
спорудження i забезпечують базу для нових технологiй. Строки корисного використання 
основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз на рiк з урахуванням 
зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних змiн очiкуваних 
строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на перспективнiй 
основi. 
Зменшення корисностi нефiнансових активiв 
Компанiєю здiйснюються суттєвi iнвестицiї в основнi засоби i нематерiальнi активи. Цi активи 
тестуються, як зазначено вище, на предмет зменшення корисностi раз на рiк або за наявностi 
обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються 
суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: суттєве 
недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на iсторичнi або очiкуваннi в 
майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у використаннi активiв або в 
загальнiй бiзнес-стратегiї Компанiї, включаючи активи, стосовно яких ухвалено рiшення про 
їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з експлуатацiї, негативнi 
галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку активiв. 
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково ґрунтуватися на оцiнках керiвництва, 
включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних 
показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо 
кон’юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i послуг. Змiни в 
обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд 
зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах. 
Судовi спори i претензiї  
Компанiя може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за 
справами про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь 
невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi 
несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. Непередбачуванi подiї 
або змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або 
вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не 
вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою. 
12. МСФЗ та iнтерпретацiї IFRIC, якi ще не набули чинностi 
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової 
звiтностi, не застосовувались. Компанiя планує застосовувати цi стандарти, коли вони 
набудуть чинностi. 
13. Значнi правочини  
Значним правочином в Компанiї вважається правочин, предметом якого є вартiсть майна або 
послуг на суму бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними фiнансової звiтностi на початок 
звiтного перiоду. Так, в 2015 роцi цей показник становить 176180 тис. гривень.  
Таких правочинiв Компанiєю в 2015 роцi не вчинялося.  
14.Подiї пiсля звiтного перiоду  
Подiї пiсля звiтної дати, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансове становище 
Компанiї на звiтну дату (коригуючи подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що 
вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до 
фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.  



Впродовж перiоду пiдготовки звiтностi за 2015 рiк суттєвих подiй, що вимагали б коригування 
статей фiнансової звiтностi Компанiї, не вiдбувалось. 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 

Продовження тексту приміток 


