РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2015 рік
емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та
телефон емітента: Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ", 30019801, Україна,
Печерський р-н, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, (044)280-39-04.
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 27.04.2016
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію:
www.utg.ua
5. Інформація про загальні збори:
100 відсотків статутного капіталу належить одноосібному акціонеру Публічному акціонерному
товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України". Повноваження Загальних зборів
акціонерів здійснюються акціонером одноосібно.
17.03.2015 р. проведено позачергові загальні збори.
ВИРІШИЛИ:
1. Достроково припинити повноваження членів Наглядовой ради Товариства Насвіщука Сергія
Васильовича та Пономаренка Олександра Володимировича.
2. Обрати членами Наглядової ради Товариства: Білана Олександра Михайловича - начальника
Управління відносин власності Міненерго вугілля України (за згодою та за умови дотримання ним
вимог ст.7 Закону України "Про запобігання і протидії корупції" та ст.16 Закону України "Про
державну службу"; Пономаренка Олександра Вікторовича - начальника Управління правової
політики Міненерговугілля України (за згодою та за умови дотримання ним вимог ст.7 Закону
України "Про запобігання і протидії корупції" та ст.16 Закону України "Про державну службу".
3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами
Ревізійної комісії Товариства.
4. Уповноважити Президента Товариства або особу, що здійснює його повноваження, підписати:
- договори з членами Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту та на умовах , затверджених
рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 13.10.14 №14 з урахуванням обмежень,
встановлених чинним законодавством;
- договори з головою та членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених у п. З
цього рішення умов.
30.06.2015 р. проведено позачергові загальні збори.
ВИРІШИЛИ:
1.Скасувати Рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 30.04.13 №3.
2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік, складаний за Міжнародними стандартами
фінансової звітності та підтверджений висновком незалежного аудитора ТОВ "ГРАНТ ТОРНТОН
ЛЕГІС".
3. Затвердити такий розподіл чистого прибутку Товариства за 2012 рік:
3.1. На виплату дивідендів акціонеру за 2012 рік направити суму у розмірі 30% чистого прибутку
Товариства за вказаний період. Решту чистого прибутку Товариства за 2012 рік (70%) направити на
розвиток виробництва.
4. Виплату дивідендів за 2012 рік акціонеру Товариства - Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" здійснити шляхом перерахування відповідної суми дивідендів до Державного
бюджету України у термін до 01.07.2015.
5. Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2012 рік вважати дату
прийняття цього рішення.
04.08.2015 р. проведено річні загальні збори.
ВИРІШИЛИ:
1. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік
прийняти до відома.
2. Річний звіт та баланс товариства за 2014 рік прийняти до відома.

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. У зв'зку з відсутністю чистого прибутку Товариства за 2014 рік дивіденди не нараховувати.
25.08.2015 р. проведено позачергові загальні збори.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити умови додаткової угоди до Контракту з Президентом Товариства Прокопівим Ігорем
Богдановичем від 22.08.14 №188.
2. Голові правління Компанії та Президенту Товариства підписати додаткову угоду до Контракту
відповідно до умов, зазначених у пункті 1.
27.11.2015 р. проведено позачергові загальні збори.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити умови додаткової угоди до Контракту з Президентом Товариства Прокопівим Ігорем
Богдановичем від 22.08.14 №188.
2. Голові правління Компанії та Президенту Товариства підписати додаткову угоду до Контракту
відповідно до умов, зазначених у пункті 1.
30.12.2015 р. проведено позачергові загальні збори.
ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити зміни до умов Контракту від 22.08.14 №188 з Президентом Товариства Прокопівим
Ігорем Богдановичем.
2. Голові правління Компанії та Президенту Товариства підписати додаткову угоду до Контракту
відповідно до умов, зазначених у пункті 1.
17.03.2015 р. проведено позачергові загальні збори.
ВИРІШИЛИ:
1. Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства:
Богословского С.Б., Федорійчука Я.П., Купрієнко Н.О.
2. Обрати головою Ревізійної комісії Товариства Свіріна Вадима Володимировича, директора
депортаменту внутрішнього аудиту Компанії; Члени ревізійної Комісії: Богословський С.Б.,
Федорійчука Я.П., Лаврушко О.А.
6. Інформація про дивіденди: за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати
дивідендів не приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, грн)
період
Найменування показника
звітний
попередній
380935173
32808044
Усього активів
355715415
14056051
Основні засоби (за залишковою вартістю)
27
27
Довгострокові фінансові інвестиції
7462069
5892531
Запаси
11810671
16948401
Сумарна дебіторська заборгованість
408124
38670
Грошові кошти та їх еквіваленти
14665464
302257076
Власний капітал
6494612
6494612
Статутний капітал
-2286994
1256858
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
228900
61241578
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
17913680
17436519
Поточні зобов'язання і забезпечення
-0,12
-0,51
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
-0,12
-0,51
акцію (грн)
6494611600
6494611600
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
загальна
Цінні папери власних випусків,
0
0
номінальна
викуплені протягом звітного
вартість
періоду

у відсотках від
статутного
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
паперів власних випусків протягом періоду
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