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Вступ
Ця Квартальна інформація містить оцінки і прогнози уповноважених органів управління
емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів
емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні
повністю покладатися на оцінки і прогнози органів управління емітента, оскільки фактичні
результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих
результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками,
описаними в цій Квартальній інформації.
ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провідних виробників
обладнання для нафтогазової промисловості, що спеціалізується на випуску устаткування
для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберігання нафти і газу;
пунктів комерційного обліку витрати газу; енергетичного обладнання компресорних станцій ;
електричної ізоляції і електрохімічного захисту газопроводів.
Історія заводу бере свій початок з невеликого підприємства, заснованого в 1908 році, де
виготовлялися сита для млинів та інші господарські вироби. У 1945 році на базі приватних
майстерень, був організований металообробний завод «Перемога». Завод мав
металообробний, складальний, ливарний цехи, трубозаготівельну ділянку, обдирні
відділення, будівлі штампування, складські приміщення. Основною продукцією заводу були
кухонні плити емальовані і цвяхи будівельні. До 1966 року штат робітників становив до 600
чоловік, випуск кухонних плит досягав до 68 тисяч шт. на рік. Назва заводу змінювалося
неодноразово, а саме:
- «Перемога» (з 1945р. По 19.07.1956г.);
- «Ужгородський міський промисловий комбінат» (з 16.07.1956г. По 13.10.1964г.)
- «Ужгородський металозаводу» (с13.10.1964г. По 29.03.1966г.)
- «Ужгородський завод газової апаратури» (з 29.03.1966г. По 30.07.1976г.)
У зв'язку з розширенням і реконструкцією міста Ужгорода, в першій половині 1966 року
«Ужгородському заводу газової апаратури» була відведена нова площа в південно-східній
частині міста (в промисловій зоні) на 17 га. У 1967-1976 р.р. в промисловій зоні міста за
допомогою болгарських будівельників була побудована перша черга виробничих корпусів
заводу. У 1976 році підприємство було перепрофільоване в «Ужгородський
експериментальний завод газотранспортних турбоустановок».
У 1982 році на потужностях підприємства вперше в Закарпатському регіоні було
розпочато виробництво сталевого лиття. Продукція ливарного і ковальсько-штампувального
виробництва експортувалася в країни Західної Європи.
У період з 1983 по 1993 роках за угодою між урядами СРСР і ЧССР, чехословацькими
будівельниками було розпочато будівництво Центральної Ремонтній Бази газопроводу
«Уренгой-Помари-Ужгород». Після закінчення будівництва загальна площа виробничих
потужностей склала 37 800 м2.
Наказом Фонду державного майна України № 19-АТ від 30.06.1998 року підприємство
було перейменовано у ВАТ «Ужгородський Турбогаз».
У звязку з приведенням діяльності ВАТ "Ужгородський Турбогаз" до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства" 07.05.2012 року змінено назву Товариства на Публічне
акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз".
Поряд з промисловим будівництвом в Ужгороді велося будівництво об'єктів соціальної
сфери: більше 3600 квартир, гімназія, медичні заклади, база відпочинку «Лумшори».
База відпочинку "Лумшори" збудована, як невелика база сімейного типу, кількість
відпочиваючих одночасно не перевищує 90 осіб, що дозволяє використовувати
індивідуальний підхід до кожного гостя. Турбаза складається з центрального корпусу з 2-х, 3х, 4-х місцевими номерами, дерев'яних будиночків і вагончиків-будиночків. На території
турбази є спортивна площадка, кімната відпочинку з більярдом. Турбаза знаходиться в
оточенні вікових букових та хвойних пралісів, оточуюче повітря наділене високим рівнем
кисню. Неподалік від бази відпочинку розташовані декілька джерел мінеральних вод. У
зимовий період діє траса для гірськолижного спуску з підйомником (2 км. Від турбази).
Фахівцями Товариства розроблений і виготовлений підйомник "Турбо-2000» для
використання на гірськолижних трасах довжиною до 400 метрів.
В даний час ПАТ «Ужгородський Турбогаз» розташоване в промисловій зоні міста на
земельній ділянці площею 43,2 га. На території підприємства є 4,8 км залізничних шляхів,

пункт перезавантаження з європейської залізниці знаходиться на відстані 4 км. Для
забезпечення працездатності магістральних газопроводів Західний Сибір - Західна Європа, в
т.ч. Уренгой-Помари-Ужгород у 90-х роках завод був практично повністю переоснащено
новітнім обладнанням: виробництва Чехословаччини, Німеччини, Швейцарії, що дозволяє
робити не тільки ремонт та профілактику газоенергетичного обладнання, а й виробляти нові
вироби і установки для газотранспортної, газодобувної та газозберігаючу галузі. Дане
обладнання дозволяє обробляти заготівки диаметром до 6000 мм, висотою до 4000мм і
вагою до 100т., обробляти поковки вагою до 8 тонн методом деформації за допомогою
гідравлічного преса зусиллям в 1000 тонн. Крім того на заводі є парк високоточного та
високопродуктивного зуборізного обладнання, установка для азотування деталей у тліючому
розряді, що дозволяє робити термообробку деталей вагою до 9-ти тонн.
На сьогоднішній день ПАТ «Ужгородський Турбогаз» - це унікальне за своїми
виробничими
потужностями
і
встаткування
підприємство,
здатне
випускати
високотехнологічну та наукоємну продукцію для газової галузі.
При розробці нової продукції використовуються передові досягнення науки і техніки,
найсучасніші технології і нові матеріали, що дозволяють надійно працювати в будь-яких
кліматичних умовах від арктичних до південних широт, також на великих глибинах при тиску
понад 100 МПа і температурі 150 ° С. Також ПАТ «Ужгородський Турбогаз» виробляє ряд
продукції для нафтогазового комплексу, що використовується в підводних умовах.
Географія впровадження продукції, виробництва ПАТ «Ужгородський Турбогаз» - від
північних регіонів Росії до Туркменістану, також наше обладнання експлуатується в Україні,
Білорусі, Узбекистані, Казахстані та низці інших країн.
Для комплексного задоволення потреб замовника на підприємстві працює
високопрофесійна команда, готова вирішувати поставлені завдання вчасно і з найменшими
витратами. Крім того, кадрова політика спрямована на залучення висококваліфікованих
кадрів, що дає можливість з упевненістю дивитися в майбутне. У сучасних умовах,
модернізація і реконструкція нафтогазового комплексу - одне з приоритетних завдань
розвитку України. Команда нашого підприємства готова вирішувати комплекс завдань,
пов'язаних з впровадженням обладнання власного виробництва на різні об'єкти народного
господарства.
Співпраця з науково-дослідними інститутами і проектними організаціями дозволяє
підприємству впроваджувати новітні розробки нафтогазової галузі, йти в ногу з часом, а
також створювати конкуренцію іншим підприємствам.

Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ».
Скорочене найменування емітента: ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ».
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00153608.
ПАТ "Ужгородський Турбогаз" є новим найменуванням ВАТ "Ужгородський Турбогаз"
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".
1.2. Дата проведення державної реєстрації 13.07.1998 р., номер запису №1 324 120 0000
000251, місце проведення державної реєстрації виконавчий комітетом Ужгородської міської
ради Закарпатської області .
Місцезнаходження Товариства: Україна, 88000, Закарпатська обл., місто Ужгород, вулиця
Болгарська, б.3.
Телефон та факс: (0312) 66-04-85, 66-05-66; 66-09-53.
Адреса електронної пошти: turbogaz@turbogaz.com
Веб-сторінка: www.turbogaz.com
Веб-сторінка на якій Емітент розкриває додаткову інфррмацію: www.turbogaz.pat.ua
1.3. Публічне акціонерне товариство „Ужгородський Турбогаз” засновано відповідно до
наказу Фонду Державного майна України від 30 червня 1998 року № 19-АТ.
Товариство існує 14 років, та створене на невизначений строк.
1.4. Операції щодо купівлі чи продажу, понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі
акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), які
не пов'язані з основною діяльністю Товариство, протягом звітного періоду, не здійснювало.
1.5. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
1.6. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва Товариством не створювалися.
1.7. Розмір зареєстрованого статутного капіталу: на початок періоду 100 000 000,00 грн.;
на кінець періоду 100 000 000,00 грн.
Сплачений статутний капітал: на початок періоду 100 000 000,00 грн.; на кінець періоду
100 000 000,00 грн.
Зміни розміру або структури статутного (складеного, пайового) та власного капіталу
протягом звітного періоду не здійснювалися.
1.8. Протягом звітного періоду емітент не ставав учасником у асоціаціях, корпораціях,
концернах, консорціумах або інших об'єднаннях підприємств чи групах суб'єктів
господарювання (фінансово-промислових групах, холдингових компаніях тощо) та не
припиняв участь у вже існуючих об'єднаннях підприємств.
1.9. 04 квітня 2013 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Ужгородський
Турбогаз".
Присутні були особисто або через уповноважених осіб акціонери, які володіють 330 832
331, що становить 82,7081 % від загальної кількості голосів.
Питання порядку деного зборів:
1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, визначення термінів дії їх
повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лічильної комісії.
2.Звіт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2012 році та основні напрями діяльності на 2013 рік.
3.Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у
2012 році. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
4.Звіт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2012 рік.
5.Про прибуток Товариства у 2012 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2012
році та формування фондів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2013 році.
6.Про затвердження договорів, укладених ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
7.Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський
Турбогаз”.
8.Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9.Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом
викладення їх в новій редакції.
10.Про зміни в складі органів управління.
Питання 1
Слухали:

Обрання лічильної комісії, визначення термінів дії її повноважень. Затвердження умов
договору про виконання повноважень лічильної комісії.
Доповідач — Бевза А.С. — Голова загальних зборів ПАТ “Ужгородський Турбогаз”
Бевза А.С. повідомив акціонерів про те, що Наглядова рада ПАТ “Ужгородський
Турбогаз” своїм рішенням (Протокол № 30 від 11 березня 2013 року) передала
повноваження реєстраційної комісії зберігачу цінних паперів ТОВ “КрАЗ - Капітал” та
рекомендувала Загальним Зборам акціонерів обрати зберігача ТОВ “КрАЗ – Капітал” в якості
лічильної комісії. Запропонував підтримати рішення Наглядової ради.
Постановили:
1. Передати повноваження Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ
“Ужгородський Турбогаз” - зберігачу цінних паперів – ТОВ “КрАЗ – Капітал”.
2. До обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок
голосів Загальних зборів акціонерів.
3. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання
лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський
Турбогаз”.
4. Затвердити умови договору про виконання повноважень лічильної комісії, що
укладається з зберігачем цінних паперів – ТОВ “КрАЗ – Капітал” згідно додатку № 4.
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 825 412 що складає 99,9979 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 893 що складає 00,0003 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 2 400 що складає 00,0007 % від кількості голосів, що
прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 2 813 що складає 00,0009 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Представник лічильної комісії Доценко О.В. роз’яснив всім акціонерам порядок
голосування, підрахунку голосів та інші питання, пов’язані із забезпеченням проведення
голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.
Питання 2
Слухали:
Звіт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фінансово-господарської
діяльності Товариства у 2012 році та основні напрями діяльності на 2013 рік.
Доповідач — Качур М.В. — директор ПАТ „Ужгородський Турбогаз”
Постановили:
Затвердити звіт директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства у 2012 році та основні напрями діяльності на 2013 рік.
Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 824 812 що складає 99,9977 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 4 706 що складає 00,0014 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 3
Слухали:
Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у
2012 році. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Доповідач – Огороднік В.В. – головний бухгалтер ПАТ “Ужгородський Турбогаз”
Постановили:
1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність
ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2012 році.
2. Затвердити річну фінансову звітність ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 823 186 що складає 99,9972 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" -2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 6 332 що складає 00,0019 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 4
Слухали:
Звіт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2012 рік.
Доповідач — Лук’янець О.В. — Голова Наглядової ради ПАТ „Ужгородський Турбогаз”
Постановили:
Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2012 рік.
Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 823 186 що складає 99,9972 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 6 332 що складає 00,0019 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 5
Слухали:
Про прибуток Товариства у 2012 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2012
році та формування фондів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2013 році.
Доповідач — Огороднік В.В. — Головний бухгалтер ПАТ „Ужгородський Турбогаз”
Постановили:
1.Відмітити, що за 2012 рік чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності
Товариства становив 76 000,00 грн.
2.Розподілити чистий прибуток Товариства за 2012 рік таким чином:
5% - 3 800,00 грн. направити на формування резервного фонду.
95% - 72 200,00 грн. направити на розвиток виробництва.
Фонд виплати дивідендів за 2012 рік не формувати. Дивіденди за 2012 рік не
нараховувати.
3. Затвердити на 2013 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:
Резервний фонд – 5%
Фонд виплати дивідендів – не формувати
На розвиток виробництва – 95%
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 811 934 що складає 99,9938 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 18 691 що складає 00,0056 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 1 706 що складає 00,0005 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 6

Слухали:
Про затвердження договорів, укладених ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Доповідач — Качур М.В. — Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”
Постановили:
Затвердити договори, укладені ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, згідно додатку №15.
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 821 560 що складає 99,9967 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 4 626 що складає 00,0014 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 4 439 що складає 00,0013 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 1 706 що складає 00,0005 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 7
Слухали:
Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський
Турбогаз”.
Доповідач — Бевза А.С. — Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ „Ужгородський
Турбогаз”
Бевза А.С. повідомив акціонерам, що в строки, встановлені ст.38 Закону України “Про
акціонерні товариства”, акціонерами не було внесено жодних пропозицій щодо питання 7
порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Постановили:
В зв’язку з відсутністю пропозицій акціонерів, питання 7 порядку денного Загальних
зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” “Про попереднє схвалення значних
правочинів, які будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз” не розглядати.
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 818 747 що складає 99,9959 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 5 439 що складає 00,0016 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 2 439 що складає 00,0007 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.

“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 5 706 що складає 00,0017 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 8
Слухали:
Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
Доповідач — Бевза А.С. — Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ „Ужгородський
Турбогаз”
Постановили:
1.Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом
викладення його в новій редакції згідно додатку №18.
2.Затвердити Статут публічного акціонерного товариства “Ужгородський Турбогаз” в
новій редакції згідно додатку №18.
3.Право підпису Статуту в новій редакції надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз”
Качуру Михайлу Васильовичу.
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 815 121 що складає 99,9948 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 3 813 що складає 00,0012 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 10 584 що складає 00,0032 % від кількості
голосів, що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 9
Слухали: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом
викладення їх в новій редакції.
Постановили:
1. Внести зміни та доповнення до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом
викладення їх в новій редакції згідно додатку №20.
2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові
та секретарю загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 815 121 що складає 99,9948 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.

"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 5 439 що складає 00,0016 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 813 що складає 00,0002 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 8 958 що складає 00,0027 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Питання 10
Слухали:
Про зміни в складі органів управління.
Доповідач — Бевза А.С. — Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Ужгородський Трбогаз”
Бевза А.С. повідомив про те, що надійшла пропозиція акціонера ПАТ “Ужгородський
Трбогаз” Лукача Людвіга Івановича, згідно якої пропонується достроково припинити
повноваження всіх членів Наглядової ради та Ревізійної комісії і обрати новий склад органів.
Постановили:
1. Достроково припинити повноваження всіх членів Наглядової ради ПАТ “Ужгородський
Турбогаз”, а саме:
•Мудрої Ольги Миколаївни;
•Лук’янець Оксани Володимирівни.
2. Достроково припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії ПАТ “Ужгородський
Турбогаз”, а саме:
•Шестакова Сергія Володимировича;
•Близнюк Інни Петрівни.
Результати голосування.
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 819 121 що складає 99,9960 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 6 252 що складає 00,0019 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли
участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 6 958 що складає 00,0021 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Перед голосуванням з наступного питання, представник лічильної комісії Доценко О.В.
додатково роз’яснив всім акціонерам порядок голосування, підрахунку голосів та інші
питання, пов’язані із забезпеченням проведення кумулятивного голосування на загальних
зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.
3.Згідно пропозиції акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” (Лукача Людвига Івановича)
обрати наступний склад Наглядової ради Товариства:
•Вереб Арпад Арпадович;

•Зарева Іван Іванович;
•Гусаренко Вячеслав Михайлович;
•Лошак Костянтин Анатолійович.
Результати кумулятивного голосування
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голоси.
Кількість голосів для кумулятивного голосування: 1 323 329 324.
Подано голосів:
Вереб Арпад Арпадович,
Рік народження – 1977
Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освіта вища – Закарпатський державний університет, інженер-системотехнік.
Місце роботи: заступник технічного директора ПАТ “Мукачівський “Точприлад”.
Загальний стаж роботи – 15 років.
Відсутня непогашена (незнята) судимість
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Кількість голосів 330 818 135
Зарева Іван Іванович
Рік народження – 1972
Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освіта вища - Київський міжнародний університет цивільної авіації, інженер з
автоматизації.
Місце роботи: директор з якості ПАТ “Мукачівський “Точприлад”.
Загальний стаж роботи – 25 років
Відсутня непогашена (незнята) судимість
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Кількість голосів 330 818 135
Гусаренко Вячеслав Михайлович
Рік народження – 1955
Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освіта вища – Вище військове училище збройних сил СРСР ім. Фрунзе.
Місце роботи: заступник директора ТОВ “Охоронна агенція “Козацька стріла”.
Загальний стаж роботи – 36 років
Відсутня непогашена (незнята) судимість
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 330
814 135
Лошак Костянтин Анатолійович Рік народження – 1969.
Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освіта вища – Національна академія оборони України.
Місце роботи: директор технічний ЗАТ “КССРЗ”.
Загальний стаж роботи – 27 років
Відсутня непогашена (незнята) судимість
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Кількість голосів 330 814 135
Рішення прийнято.
4.Згідно пропозиції акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” (Лукача Людвига Івановича)
обрати наступний склад Ревізійної комісії Товариства:

•Шишов Олексій Станіславович;
•Середа Віктор Володимирович;
•Феделиш Віталій Миколайович.
Результати кумулятивного голосування
Прийняли участь у зборах 330 832 331 голоси.
Кількість голосів для кумулятивного голосування: 992 496 993.
Подано голосів:
Шишов Олексій Станіславович
Рік народження – 1966
Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освіта вища – Кам’янець-Подільський воєнний інженерний інститут.
Місце роботи – заступник голови правління ПрАТ “Транссегнал”.
Загальний стаж роботи – 29 років.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.
Кількість голосів 330 820 540
Середа Віктор Володимирович
Рік народження – 1965
Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освіта вища – Академія пожежної безпеки МНС України.
Місце роботи – начальник штабу цивільного захисту – інженер пожежної безпеки ЗАТ
“КССРЗ”.
Загальний стаж роботи – 31 років.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.
Кількість голосів 330 814 541
Феделиш Віталій Миколайович
Рік народження – 1974.
Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освіта вища – Ужгородський національний університет, викладач німецької мови та
літератури.
Місце роботи – директор з зовнішньоекономічної діяльності ПАТ “Мукачевський
“Точприлад”.
Загальний стаж роботи – 17 років.
Відсутня непогашена (незнята) судимість.
Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.
Кількість голосів 330 824 721
Рішення прийнято.
5. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства
згідно додатку.
6. Уповноважити директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качура Михайла Васильовича
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства
згідно додатку.
8. Уповноважити директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качура Михайла Васильовича
на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.
Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосів.
Подано голосів:
"ЗА" - 330 814 721 що складає 99,9947 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"ПРОТИ" - 3 813 що складає 00,0012 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 2 439 що складає 00,0007 % від кількості голосів, що прийняли участь у
зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ” - 2 400 що складає 00,0007 % від кількості голосів, що
прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ” - 6 958 що складає 00,0021 % від кількості голосів,
що прийняли участь у зборах.
Рішення прийнято.
Щодо порядку ведення Загальних зборів акціонерів Товариства заперечень та зауважень
від акціонерів не надійшло.

Розділ II. Фактори ризику
На діяльність Товариства можуть вплинути наступні ризики:
- нестабільність загальноекономічної ситуації в Україні;
- значне зростання цін на базову сировину;
- значне зростання цін на енергоносії;
- значне зростання рівня інфляції;
- можливі зміни в кредитно-фінансовій політиці держави;
- значне збільшення плати за користування кредитними ресурсами;
- недосконалість деяких норм податкового законодавства та інших норм, що регулюють
підприємницьку діяльність, введення нових видів оподаткування підприємств.
- форс-мажорні обставини.
2.1.1. Товариство визначає наступні фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням
у цiннi папери Товариства:
- фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання
членiв органiв управлiння Товариства або iнших питань, що вирiшуються шляхом
голосування акцiонерiв відсутні, оскільки кожному акціонеру надається однакова сукупність
прав та обов`язків;
- фактори, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акцiонера у статутному
капiталi Товариства не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному
періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
- фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями належить відсутність
прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності, прийняття рішення
загальними зборами про використання прибутку на розвиток виробництва;
- фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми
власниками, є недостатня ринкова вартість, що склалася у звітному періоді але Товариство
має стабiльне фiнансове становище, акції Товариства є ліквідними та котируються на
організованому біржовому ринку;
- данi про законодавчi акти, якi регулюють питання iмпорту та експорту капiталу i якi
можуть вплинути на виплату дивiдендiв, процентiв або iнших виплат нерезидентам відсутні;
- порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та
цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних
паперiв також відсутні, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на
існуючий порядок оподаткування.
2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану Товариства включають,
але не обмежуються такими:
- Нерентабельність – у звітньому кварталі Товариство за результатами фінансовогосподарської діяльності отримало збиток, що був утворений переважно за рахунок
фінансових та інших витрат - відсотків за користування кредитними ресурсами по
кредитному портфелю. Для виходу з цієї ситуації Товариство займається реструктуризацією
кредитного портфелю, після якої поточне фінансове навантаження на підприємство
знизиться не менше, ніж у 2 рази. В подальшому прогнозується одержання прибутків за
рахунок подальшого нарощування обсягів виробництва та реалізації продукції при умовах
виконання запланованих обсягів виробництва та реалізації продукції.
- Нестача ресурсів – на програму виробництва 2013 року Товариство має договірні
господарські відносини зі всіма постачальниками матеріальних ресурсів, але через
нестабільну роботу підприємств України, які постачають комплектуючі вироби для
виробництва, Товариство час від часу вимушене здійснювати пошук інших постачальників.
Заходами щодо запобігання зазначеного ризику є: створення запасів сировини і
матеріалів; робота з декількома постачальниками; в умовах договору підвищення
відповідальності постачальників за порушення виконання зобов`язань.
- Конкуренти – нестача ресурсів через зростаючу конкуренцію Товариству може
загрожувати у випадку появи нових підприємст які займаються виробництвом обладнання
для нафтової, газової та машинобудівної промисловості. З метою мінімізації зазначеного
ризику Товариством заплановано здійснити інвестиції в основні фонди.
- Собівартість – собівартість продукції постійно за рахунок підвищення цін на матеріальні
ресурси, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, збільшення вартості послуг.

Заходами щодо запобігання зазначеного ризику є: Товариство постійно розробляє та
впроваджує заходи щодо зниження витрат на виробництво.
- Відсутність можливості продовжити термін дії ліцензії Товариства на впровадження
основного виду (основних видів) діяльності чи дозволу на використання об’єктів, обіг яких є
обмеженим (включаючи природні ресурси) – таких ризиків Товариство не має.
- Нестабільність фінансово-господарського стану – фінансовий стан Товариства –
задовільний, підприємство має в наявності джерела покриття своїх поточних зобов’язань.
- Проблеми із залученням коштів для розширення діяльності – проблем із залученням
коштів для виробничої діяльності Товариства не має.
- Неякісне технологічне обладнання – в найближчиий час Товариство планує провести
активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню сучасних
технологій.
- Ризики, пов’язані з судовими процесами – Товариство на даний період виступає
учасником декілька судових процесів, але жодних ризиків для її діяльності вони не мають.
- Екологічні ризики – ризиків, пов’язаних зі шкідливим впливом діяльності підприємства на
навколишнє середовище, Товариство не має; діючий вплив на навколишнє природне
середовище контролюється відповідними органами і відповідає виробничим нормам.
2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються
такими:
- Податкове навантаження – високі податки: фонд оплати праці, податок за землю,
пільгові пенсії. Зменшення впливу цього фактору Товариством здійснюється в рамках
діючого законодавства України.
- Невизначеність регуляторного середовища для діяльності Товариства – несвоєчасна
підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів
щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності
регуляторного середовища.
- Політична нестабільність виражається в зміні влади та її економічної політики яку важко
зпрогнозувати. До політичного фактору ризику можна віднести: підвищення ставок податків,
зниження ділової активності людей, зниження рівня ділової та виконавчої дисципліни,
невиконання прийнятих законодавчих актів, порушення платежів та взаєморозрахунків,
відчуження майна або коштів за політичним мотивом, зміна договірних умов.
- Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку – рецесія в економічному розвитку
України може не дозволити виконати заплановані обсяги виробництва через низьку
платоспроможність внутрішнього ринку, тому Товариство постійно відпрацьовує питання
розширення ринків збуту.
- Зростання інфляції в Україні спостерігається постійно. У зв`язку з довготривалістю
виконання укладених договорів ріст інфляції безпосередньо впливає на фінансові
результати роботи нашого підприємства. Як вихід із залежності від рівня інфляції,
Товариство використовує метод індексації середньої вартості відповідної продукції у світі на
час укладення договору на середній ймовірний розмір збільшення ціни сировини та інших
складових, виходячи з поточної тенденції зміни цін на ці продукти/послуги, а також шляхом
укладення контрактів на закупівлю сировини/комплектуючих за фіксованими цінами на
певний період часу.
- Неєфективна судова система – згідно українського законодавства при розгляді спірних
питань в судах діє непрецендентне право. Це виражається в необов'язковому
використовуванні судами рішень прийнятих раніше при схожих або аналогічних обставинах,
що поровжує процес розгляду спірних справ в судах залежно від особливостей кожного
окремого випадку. Значного впливу такого ризику Товариство у своїй господарській
діяльності не відчуває.
- Обмеження на валютні операції – обмежень на валютні операції Товариство не має.
2.2. Щодо зменшення впливу вказаних ризиків та захисту своєї діяльності, Товариство
планує та вдосконалювє внутрішню систему моніторингу за настанням таких ризиків,
розробляє рекомендації щодо мінімального впливу таких ризиків на діяльність Товариства.
Товариство систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають на господарську діяльність
Товариства. Товариство розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей, всі рішення
приймаються з урахуванням існуючих і потенційних загроз і можливостей. З метою

своєчасного реагування на негативні наслідки ризикової ситуації розробляються
альтернативні плани.
Процедура їх розробки включає такі етапи:
- виявлення основних факторів внутрішнього й зовнішнього середовища, які спричиняють
ситуацію ризику;
- визначення масштабів їх впливу;
- визначення ймовірності такого впливу;
- складання альтернативного плану дій для запобігання чи мінімізації цього впливу.
На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у
керівництві немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані із специфікою діяльності
емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію емітента, тощо),
немає.
2.3. Дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів
господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної
залежності, відсутні.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1. Відповідно до довідки АА № 551639 з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України, виданої Головним Управлінням статистики у Закарпатській області
08.05.2012 року, основними видами діяльності ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за КВЕД є:
28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних
двигунів.
24.10 Виробництво чавуну.
24.51 Лиття чавуну.
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового
проживання.
Протягом звітного періоду ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не розпочинало здійснювати
нові види діяльності та не припиняло здійснювати ті види діяльності, які зазначено у довідці
АА № 551639 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданої
Головним Управлінням статистики у Закарпатській області 08.05.2012 року.
Товариство в звітному періоді отримало дохід від реалізації продукції на суму 4207,331
тис. грн.
За звітний період, Товариство надавало послуги з оренди нерухомого майна, реалізації
путівок бази відпочинку "ЛУМШОРИ", а також реалізацію готової продукції та товарів.
3.2 Основними видами продукції Товариства є:
- Комплексні пристрої повітря підготовки для газових турбін ВОУ.
- Запасні частини до енергообладнання.
- Штуцери регулюючі ШР-10, ШР-12, ШР-14, ШР-22.
- Клапани-відсікачі К-301, К-302, К-303М.
- Пристрої для комерційного обліку витрат газу УСБ Ду 50-1000 мм, Ру 1.6-16,0 МПа в
комплекті з вимірювальними ділянками.
- Ізолюючі муфти для антикорозійного діелектричного захисту газопроводів МІДу 15-1400
мм, Ру 1,6-16,0 МПа.
- Фланці приварні, трійники, відводи ковані.
- Компресори центробіжні ВЦ-100/1,12.
- Редукторні пари до газових, кисневих, повітряних і аміачних компресорів.
- Чавунне литво.
- Переробка деревини та пиломатеріалів.
- Товари народного споживання.
Протягом звітного періоду обсяг виробництва та реалізації основних видів продукції
склав:
1. Обсяг виробництва :
- Редуктор 5 ДК11800 у грошовій формі становить 630,0 тис. грн.
-Вал-шестерні у грошовій формі становлять 21,3 тис. грн.
- Зубчаті передачі КТК,2012 у грошовій формі становлять 527,0 тис. грн.
- Клапан відсікач К-302 у грошовій формі становить 489,4 тис. грн.
- Муфти ізолюючі у грошовій формі становлять 99,9 тис. грн.
-УСБ в к-ті з вимірювальними дільницями у грошовій формі становлять 292,2 тис. грн.
- Фільтр повітряний у грошовій формі становить 142,6 тис. грн.
- Чавунне литво ( в тому числі шари мелючі – 1300,8 тис.грн.) у грошовій формі становить
1897,8 тис. грн.
-ТНС (товари народного споживання) у грошовій формі становлять 54,5 тис. грн.
-Різне у грошовій формі становить 107,3 тис. грн.
Виробництво за І півріччя 2013 року у грошовій формі становить 4262,0 тис. грн.
2. Обсяг реалізованої продукції без ПДВ:
- Редуктор 5ДК у грошовій формі становить 1 049,97 тис. грн.
- Шари мелючі (чавунне литво) 864,59 тис. грн.
- Вал-шестерні - 34,77 тис. грн.
- Фільтр повітряний кишеньковий у грошовій формі становить 183,78 тис. грн.
- Зубчаті пари - 553,55 тис. грн.
- Штуцер регулюючий ШР-12 - 678,10 тис. грн.
- Нарізка зубців у грошовій формі становить 19,77 тис. грн.
- Мехобробка у грошовій формі становить 7,64 тис. грн.
- УСБ в комплекті з вимірювальними дільницями - 77,00 тис. грн.

- Муфти ізолюючі - 31,5 тис. грн.
- К-302 - 39,10 тис. грн.
- Чавунне литво у грошовій формі становить 549,22 тис. грн.
- ТНС у грошовій формі становить 94,95тис. грн.
- Різне у грошовій формі становить 23,39 тис. грн.
За звітний період реалізовано готової продукції на загальну суму 4207,331 тис. грн. без
врахування ПДВ.
Продукція відвантажилася за наступним територіальним принципом:
- Україна – 82,90 % ( 3488,02 тис. грн.)
- Страни СНГ - 17,1 % (719,31тис. грн.), у т.ч.:
Білорусь - 16,12% (678,09 тис. грн.)
Росія - 0,98% (41,22 тис грн.)
Протягом звітного періоду нових видів продукції на ринку не пропонувалося.
3.3. Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбулось.
3.4. Товариство розташоване в м. Ужгороді, самий віддалений куточок Західного регіону
України, що наскладує деякі негативні тенденції в забезпечені матеріалами, і в т.ч.
металопрокатом і трубами, в зв`язку з значною віддаленістю від основних виробників
продукції.
Основними матеріальними ресурсами в забезпечені Товариства є:
- металопрокат, поковки сталеві;
- труби;
- вироби з фторопласту;
- метизи;
- зварювальні матеріали;
- лакофарбова продукція;
- комплектуючі вироби;
- чавунний брухт, відливки з чавуна;
В зв’язку з невеликими партіями закупівельних операцій Товариство користується
послугами дилерів основних виробників металопродукції, труб і інших матеріалів і
комплектуючих, а саме:
- ТОВ "Захід-спецсталь" (металопрокат); м. Київ
- ПП "Металург Інвест" (металопрокат, труби); м. Дніпропетровськ
- ТОВ "ГСМ-Дніпро плюс" (чавунні відливки);
- ПП "Укрвторкольормет" (чавунний брухт); м. Ужгород
-ТОВ «Укр Мет-Захід» (чавунний брухт)
- ПП "Герміона" (комплектуючі); м. Львів
- ТОВ КБ «Технофільтр» (комплектуючі); м. Черкаси
- ТОВ «Бренд-Груп» (підшипники) м. Луцьк
- ПП «Ужгородоптторг» ( матеріали ); м. Ужгород
- ПП «Лустиг А.О» (лакофарбова продукція, метизи); м. Ужгород
- ТОВ «Шаян» (металопрокат, плити ОСБ); м. Ужгород
- ПП «АПК» (труби); м. Дніпропетровськ
- ТОВ ПКФ «Галактика» (поковки сталеві); м. Дружківка
- ТОВ «Західхімпостач» (фторопласт) м. Тернопіль
Зміни цін на 10 або більше відсотків порівняно з початком поточного року на основні
матеріали (сировину), комплектуючі та товари не відбувалися.
Частки імпорту в постачанні матеріалів, комплектуючих та товарів за звітній квартал 2013
року не має.
3.5. Коло постійних та потенційних споживачів продукції Товариства – це підприємства й
фірми традиційних ринків збуту в Україні та країнах СНД. Найбільшими споживачами
продукції Товариства є підприємства нафто – газодобувної промисловості.
Основними клієнтами товариства є:
1. ВАТ "Полтавський ГЗК" (шари мелючі - чавунне литво)
2. ТОВ "ШАНС" (редуктор 5 ДК)
3. ВАТ "Газпром трансгаз Білорусь" (ШР-12)
4. ТОВ НВП "Електрон-Т" (чавунне литво)
5. ПП "Ресурс-Імпорт" (зубчата пара КТК)

5. ТОВ "Корпорація КРТ" (КВОУ, фільтр повітряний)
6. ТОВ "Еталоненергомаш" (зубчата передача)
7. ТОВ "МегабудКомпані" (зубчата пара)
Частка експорту в загальному об'ємі реалізації продукції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у I
-півріччі 2013р. склала 17,1%, частка України - 82,9%.
Всі контракти, що укладають Товариством на поставку продукції й надання послуг,
складені з дотриманням вимог українського законодавства та з урахуванням вимог
законодавства країни замовника. У контрактах погоджені всі основні умови: номенклатура
продукції або послуг, що поставляється, ціни, строки й умови поставки, гарантійні
зобов'язання, порядок врегулювання спорів та інше.
3.6. ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не здійснює спільну діяльність з іншими
підприємствами, установами, організаціями.
Емітент не проводить свою діяльність у декількох країнах.
Протягом звітного періоду емітентом не були запропоновані на ринку нові види продукції.
3.7. Протягом звітного періоду Товариство проводило свою діяльність на підставі раніше
отриманих діючих дозволів та ліцензій.
3.8. Протягом звітного періоду Товариством не набувались права інтелектуальної
власності.
3.9. У звітному періоді Товариство не здійснювало дослідження та розробку нової
продукції, таким чином витрат на науково-дослідницьку діяльність не було.
3.10. За перше півріччя звітного періоду було витрачено коштів на капітальний ремонт у
сумі 66.0 тис. грн.та поточний ремонт у сумі 132,0 тис.грн. Придбано оргтехніки на суму 7,0
тис.грн., насосний агрегат вартістю 6,0 тис. грн. Усього капітальних інвестицій у сумі 211,0
тис.грн. за рахунок власних коштів Товариства- переважно на ремонт ливарного цеху.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1. Інформація про первісну та залишкову вартість основних засобів ПАТ «
Ужгородський Турбогаз » на початок поточного року та на кінець звітного періоду виглядає
наступним чином:
Первісна вартість:
На 01.01.2013р. становить 1751181,00 тис.грн.
На 30.06.2013р. становить 1751392,00тис.грн.
Залишкова вартість:
На 01.01.2013 р. становить 388308,00 тис.грн.
На 30.06.2013 р. становить 382784,00 тис.грн.
У звітному періоді у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах
строків корисного використання основних засобів змін не відбувалось.
Переоцінки основних засобів за звітний рік не відбувалося.
4.2. Сума зносу основних засобів на 01.01.2013 р. становила 1362873,0 тис.грн, на
30.06.2013р. – 1368608,0 тис.грн.
Сума основних засобів виробничого призначення за залишковою вартістю на 30.06.2013
р.
становить 382485,0 тис.грн.,
Сума основних засобів невиробничого призначення за залишковою вартістю на
30.06.2013 р. становить299.0 тис.грн.,
4.3. Протягом звітного періоду витрати на ремонти основних засобів складають 211,0
тис.грн.
4.4. За звытний період основні засоби ПАТ «Ужгородський Турбогаз» були надані в
заставу АТ" Банк Фінанси та Кредит" в сумі 387 508,0 тис.грн. для отримання кредитної лінії з
метою використання коштів у господарській діяльності.
4.5. Залишкова вартість основних засобів ПАТ «Ужгородський Турбогаз», що тимчасово
не використовуються (консервація, реконструкція тощо) станом на 30.09.2012 року становить
111967,0 тис.грн.
4.6. Розмір додаткового капіталу протягом звітного періоду не змінювався.
4.7. Станом на 30.06.2013 року незавершене будівництво в активі балансу ПАТ "
Ужгородський Турбогаз " обліковується вартістю 8656,0 тис. грн.. Авансових платежів для
фінансування капітального будівництва за перший квартал 2013 року не було.
4.8. ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не має дочірніх підприємств, які разом становлять
єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або
організаційної залежності.
4.9. Додаткова інформація відсутня.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного періоду: 175 осіб, з яких за основним
місцем роботи - 173 осіб, за сумісництвом - 2 осіб. Філій, представництв, інших
відокремлених підрозділів у емітента немає. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду —
430749,81 грн.
Суттєвих змін чисельності працівників протягом звітного періоду не відбулось.
Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу
суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або
організаційної залежності.
5.2. Правочинів та зобов'язань ПАТ "Ужгородський Турбогаз", які мали місце у звітному
пероді та стосуються можливості участі працівників Товариства у її статутному капіталі
немає. Правочинів та зобов'язань, а також частки участі у статутному капіталі ПАТ
"Ужгородський Турбогаз", яка може бути придбана працівниками Товариства за такими
правочинами і зобов'язаннями немає.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
6.1.Протягом звітного періоду змін в компетенції органів емітента, не відбувалось. Однак
відбулися зміни в персональному складі відповідно до статуту та внутрішніх положень
емітента, а саме:збільшено склад Наглядової Ради Товариства на одну особу. Наглядова
Рада Товариства складається з 4 (чотирьох) осіб.
6.2. Основні дані про посадових осіб емітента:
Посада - директор Товариства:
Качур Михайло Васильович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 6,2 років;
рік народження -1973;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 2000 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.0005%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.0005%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
Посада - головний бухгалтер Товариства:
Огородник Валентина Володимирівна
досвід роботи (кількість років на посаді) - 2,11років;
рік народження -1959;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: не обіймає.
Посада - Голова Наглядової ради:
Лошак Костянтин Анатолійович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 0,2 років;
рік народження -1969;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: директор технічний ЗАТ “КССРЗ”, ЄДРПОУ 03149949.
Посада - Член Наглядової ради:
Вереб Арпад Арпадович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 0,2 років;
рік народження -1977;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;

відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: заступник технічного директора ПАТ “Мукачівський
“Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.
Посада - Член Наглядової ради:
Зарева Іван Іванович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 0,2 років;
рік народження -1972;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: директор з якості ПАТ “Мукачівський “Точприлад”,
ЄДРПОУ 14307452.
Посада - Член Наглядової ради:
Гусаренко Вячеслав Михайлович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 0,2 років;
рік народження -1955;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: заступник директора ТОВ “Охоронна агенція
“Козацька стріла”, ЄДРПОУ 37177044.
Посада - Голова Ревізійної комісії:
Шишов Олексій Станіславович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 0,2 років;
рік народження -1966;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: заступник голови правління ПрАТ “Транссегнал”,
ЄДРПОУ 00260652.
Посада - член Ревізійної комісії:
Середа Віктор Володимирович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 0,2 років;
рік народження -1965;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;

відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: начальник штабу цивільного захисту – інженер
пожежної безпеки ЗАТ “КССРЗ”, ЄДРПОУ 03149949.
Посада - член Ревізійної комісії:
Феделий Віталій Миколайович
досвід роботи (кількість років на посаді) - 0,2 років;
рік народження -1974;
освіта – вища;
розмір частки (паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента: 0 шт.;
відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому)
капіталі емітента на кінець звітного періоду: 0.000000%;
відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними
посадовій особі, у загальній кількості голосів: 0.000000%;
кількість акцій емітента, які можуть бути придбані такою особою в результаті здійснення
прав за належними їй опціонами емітента (за наявності): відсутні.
посади в інших юридичних особах: директор з зовнішньоекономічної діяльності ПАТ
“Мукачевський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.
Основні дані про посадових осіб емітента
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6.3. Посадові особи емітента не беруть участь в дочірніх/залежних підприємствах
емітента (в емітента не має дочірніх/залежних підприємств).
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
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6.4. Посадові особи Товариства не були засновником учасником чи посадовою особою у
суб'єктах підприємницької діяльності до яких застосовувалися процедури банкрутства.
Посадові особи Товариства не мають непогашеної судимості за злочини, вчинені з
корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників
істотної участі емітента
7.1. Засновниками Товариства є держава в особі Фонду державного майна України (код
за ЄДРПОУ 00032945; місцезнаходження: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, 01001, Україна).
Станом на кінець звітнього періоду у власності Фонду державного майна України простих
іменних акцій Товариства немає; Згідно зведених даних загальна кількість акціонерів
Товариства на кінець звітного періоду складає 2434 фізичних і юридичних осіб. На кінець
звітного періоду в обігу перебуває 400 000 000 (чотириста мільйонів) штук простих іменних
акцій Товариства. Акції повністю випущені та сплачені.
Станом на кінець звітнього періоду осіб - власників істотної участі немає.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду

Повне
найменування
юридичної особи
- власника
істотної участі
або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ для юридичних
осіб - резидентів
або
ідентифікаційний
код з
торговельного,
судового або
банківського
реєстру країни,
де офіційно
зареєстрований
іноземний
суб'єкт
господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів

1

2

Розмір частки (паю), що належить
власнику істотної участі

у
прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

3

4

5

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай) у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
емітента

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента
за
акціями
(часткою,
паєм),
що
належать
власнику
істотної
участі, у
загальній
кількості
голосів

6

7

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими
особами
8.1. Протягом звітного періоду емітентом не було укладено ніяких правочинів з
власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу або
афілійованими особами.
8.2. Операції з афілійованими особами не проводилися.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
9.1. У звітному кварталі 2013 року відсутні судові процеси, які включають вимоги на суму
10 або більше відсотків сумарних активів або сумарного об’єму реалізації емітента, а також
судові процеси, в яких сторонами виступають, з однієї сторони, емітент, а з іншої сторони –
посадові особи, або дочірні підприємства, або афільовані особи емітента, які переслідують у
судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента.
У звітному кварталі 2013 року не має проваджень у справ про банкрутство, та не має
судових процесів та процедур досудового врегулювання спорів, у яких сторонами
виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або дочірні
підприємства, або афілійовані особи емітента, які переслідують у судовому спорі інтереси,
протилежні інтересам емітента.
9.2. Інформація про факти виплати штрафних санкцій: У звітному кварталі відсутній факт
сплати штрафних санкцій.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
10.1.1. Інформація про акції емітента.
Акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" - це прості іменні акції, які існують у бездокументарній
формі.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку України.
Номер та дата свідоцтва про реєстрацію - №1235/1/10 від 28 грудня 2010 року, дата
видачі 30 травня 2012 року.
Номінальна вартість акції – 0,25 (0 грн. двадцять п'ять копійок) гривень.
Кількість акцій – 400 000 000 (чотиристо мільйонів) простих іменних акцій.
Загальна вартість акцій – 100 000 000 ( сто мільйонів) гривень.
Всі випущені акції Товариства розміщені та знаходяться в обігу.
Додаткових акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних
паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов’язків за опціонами
емітента, немає.
Права та обов’язки акціонерів ПАТ "Ужгородський Турбогаз" розкриті у 4 розділі Статуту
Товариства. Внесення змін до Статуту ПАТ "Ужгородський Турбогаз" відноситься до
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Протягом звітного періоду рішення про
зміни прав власників цінних паперів не приймались.
Привілейовані акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не випускало.
10.1.2. Станом на кінець звітного періоду ПАТ "Ужгородський Турбогаз" додаткового
випуску акцій не здійснювало.
10.1.3. Протягом звітного періоду ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не приймало рішення
провести додатковий випуск акцій у поточному році.
10.1.4. Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів ПАТ "Ужгородський
Турбогаз" не розглядаллися питання та не приймалися рішення про анулювання, дроблення
або консолідацію акцій.
10.2. ПАТ "Ужгородський Турбогаз", окрім акцій, інших емісійних цінних паперів не
випускала.
10.2.1. З огляду на відсутність інших емісійних цінних папері, окрім акцій, інформація, що
вимагається цим пунктом, не надається.
10.2.2. Протягом звітного періоду ПАТ "Ужгородкий Турбогаз" випуск облігацій не
здійснювало.
10.2.3. Станом на кінець звітнього періоду в ПАТ "Ужгородський Турбогаз" відсутні
емісійні цінні папери (окрім акцій), які перебувають в процесі розміщення.
10.2.4. Протягом звітного періоду ПАТ "Ужгородський Турбогаз" не приймало рішення про
проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів.
10.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) цінних паперів ПАТ "Ужгородський
Турбогаз" на організаторі торгівлі не здійснювався.
- Повне найменування організатора торгівлі: Публічне акціонерне товариство "ФОНДОВА
БІРЖА ПФТС", ЄДРПОУ 21672206 (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та
Фондового ринку серії АД №034421).
- Дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється
лістинг цінних паперів емітента: Договір №24-А-Л (2) про допуск (лістинг) та підтримання
лістингу від 19.02.2009 року.
-Вид та тип цінних паперів ПАТ "Ужгородський Турбогаз", включених до лістингу
організатора торгівлі – прості іменні акції. Форма випуску та форма існування –
бездокументарна.
-Цінні папери, які знаходились у процесі відкритого (публічного) розміщення, до торгівлі
не допускались. Прості іменні акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" включені до
Котирувального Списку другого рівня лістингу, тікер ПФТС ПАТ "Ужгородський Турбогаз" –
UZHT.
- Продаж і придбання протягом звітного періоду не здійснювалося.
10.4. Укладення біржових контрактів протягом звітного періоду не відбувалося.
10.5. Облік права власності на акції ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у депозитарній системі
України веде Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Скорочене найменування - ПАТ "НДУ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -30370711;

Дані свідоцтва про державну реєстрацію - Серія А01, №795373;
Дата проведення державної реєстрації - 17.05.1999р., номер запису -1 074 105 0016
010655;
Орган, що видав свідоцтво - Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація;
Місцезнаходження - вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001;
Телефони - (044) 279-65-40, 279-13-25, факс (044) 279-13-22
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності , а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів - Серія АВ № 581322
на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.19.09.2016 р.
10.6. За межами України цінні папери ПАТ "Ужгородський Турбогаз" в обігу не
перебувають.
10.7. Протягом звітного періоду ПАТ "Ужгородський Турбогаз" інших цінних паперів не
видавав, та відповідного рішення про видачу не приймав.

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (формат pdf)
У звітньому періоді ПАТ "Ужгородський Турбогаз" фінансову звітність сформовано на
основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Звітність за перше півріччя 2013 р. є
проміжковою, складеною за МСФЗ.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент
здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі
планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій.
Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента,
оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть
відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
Дохід від реалізації готової продукції за звітний період складає 4452,0 тис. грн., що у
порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше на 6021,0 тис.грн. Значне
зменшення виробництва продукції пояснюється наявністю контрактів довготривалого циклу значні доходи очікуються у наступному кварталі.
З метою оптимізації технологічних процесів для формування замкнутих виробничих
циклів та зниження виробничих витрат, збільшення обсягів виробництва продукції нафтогазової промисловості було прийнято стратегічне рішення по розширеннї асортименту
продукції.
Таким чином у звітному періоді відбулися значні зміни у виробничо-господарській
діяльності Товариства, а саме підприємство отримує основний дохід від виробництва
товарної продукції основної номенклатури та від реалізації готової продукції, виробленої у
попередньому періоді, послуг з оренди.
Операційні витрати Товариства за звітний період склали 4396,00 тис.грн.
Вони складаються з:
-матеріальних витрат - 852,0 тис.грн.;
-витрат на оплату праці - 777,0 тис.грн.;
-відрахування на соціальні заходи - 295,0 тис.грн.;
-амортизація - 2044,0 тис.грн.;
-інші операційні витрати – 428,0 тис.грн.
Результат операційної діяльності - прибуток 56,0 тис. грн., а з урахуванням фінансової
діяльності ПАТ "Ужгородський Турбогаз" - прибуток (фінансовий результат) від звичайної
діяльності до оподаткування складає 58,0 тис.грн.
Товариство регулярно вживає заходів, спрямованих на те, щоб його подальша діяльність
була стабільною та прогнозованою, здійснюючи постійний моніторинг ринку та ретельний
відбір контрагентів.
На момент складання звіту підприємству не відомі будь-які відомості про тенденції, події
або невизначеності, які можуть мати вплив на господарську діяльність та фінансовий стан в
поточному році.
На сьогодні загрози банкрутства для Товариства не існує, конфлікту інтересів у
керівництві та між акціонерами немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі
специфікою діяльності Емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на
продукцію Товариства) немає.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться
у квартальній інформації.
Посада керівника емітента
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента
Посада головного бухгалтера емітента
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента

Директор
Качур Михайло Васильович
Головний бухгалтер
Циганкова Тетяна Юріївна

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

00153608
Публічне акціонерне товариство "Ужгородський
Турбогаз"

1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.1.2. Повне найменування
1.1.3. Скорочене найменування (за
наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма за
КОПФГ

ПАТ "Ужгородський Турбогаз"

1.1.5. Поштовий індекс

88000
Закарпатська

Акціонерне товариство

1.1.6. Область
1.1.7. Район

Ужгород
Болгарська
3

1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний
капітал (грн)
1.2.5. Сплачений статутний капітал
(грн)

384262
13.07.1998
Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
Закарпатської області
100000000
100000000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний
рахунок

Валюта

1

2

3

4

Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси
та Кредит"

325923

26005021907980 національна

Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси
та Кредит"

325923

26004021907840 доларах США

Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси
та Кредит"

325923

26007021907643

Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси
та Кредит"

325923

26009051907979 євро

Відділення №13 Філії "Західне РУ" АТ Банку "Фінанси
та Кредит"

325923

26059011907980

російських
рублях

корпоративний
картковий

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів

24.10

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

28.11

Лиття чавуну

24.51

Лиття сталі

24.52

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

25.11

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

55.20

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Чергові

Позачергові

2

3
x

04.04.2013
82.7081

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне
найменуван
ня

Організацій
ноправова
форма

Ідентифікаці
йний
код за
ЄДРПО
У

Місцезнаходже
ння, міжміський
код, телефон,
факс

Вид
діяльнос
ті

Назва
державно
го
органу,
що видав
ліцензію
або
інший
документ
на цей
вид
діяльнос
ті

1

2

3

4

5

6

Дата
видачі
ліцензії
або
іншого
докумен
та

Номер
ліцензії
або
іншого
докумен
та

7

8

Приватне
акціонерне
товариство
Акціонерне
"Акціонерна
товариство
страхова
компанія"ОМЕ
ГА"

04053, м. Київ,
вул.
216268 Обсерваторна,
09 17А тел./факс:
(044) 216-68-81,
216-68-16

Державна
комісія з
Надання
регулюванн
послуг з
я ринків
страхуванн
фінансових
я
послуг в
Україні

27.01.20
569356
11

Публічне
акціонерне
Відкрите
товариство
акціонерне
"Національний
товариство
депозитарій
України"

01001, м. Київ,
303707 вул. Б. Грінченка,
11 3, тел./факс: (044)
279-12-49

Депозитар
на
діяльність
депозитарі
ю цінних
паперів

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

19.09.20
189650
06

Товариство з
обмеженою
відповідальніс
тю "КрАЗКапітал"

Товариство з
обмеженою
відповідальніс
тю

39631,
Полтавська обл.,
370158
м. Кременчук,
45
проїзд
Ярославський, 2

Депозитар
на
діяльність
зберігача
цінних
паперів

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

29.10.20
399409
10

Приватне
підприємство
"Аудиторська
фірма"АудитЕкономіст"

Приватне
підприємство

49125, м.
Дніпропетровськ,
330759
вул. Лебедева63
Кумача, 51, тел.
(056) 7892977

Надання
Аудиторськ
аудиторськ а палата
их послуг України

Товариство з
обмеженою
відповідальніс
тю "ТурбогазІнвест"

Товариство з
обмеженою
відповідальніс
тю

88010, м.
Ужгород, вул.
370141 Болгарська, 3,
Правова
55 тел. (0312) 66-09- допомога
53; факс (0312)
66-04-85

-

30.09.20
3440
04

- -

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується
емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які
надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних
осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєст
рації
випус
ку

Номе
р
свідо
цтва
про
реєстрацію
випус
ку

Наймену
вання
органу,
що
зареєстр
ував
випуск

Міжнародн
ий
ідентифіка
ційний
номер

Тип
цінн
ого
папе
ра

Форма
існуванн
я

1

2

3

4

5

6

Фор
ма
випу
ску

Номі
наль
на
варті
сть
(грн)

7

8

Національ
на комісія з
28.12. 1235/1/ цінних
UA40001095
бездокуме
прості
іменні
2010 10
паперів та 16
нтарна
фондового
ринку

Кількі
сть
акцій
(шт.)

Загаль
на
номіна
льна
вартіст
ь
(грн)

Частка
у
статут
ному
капіта
лі
(відсот
ки)

9

10

11

40000
0000

100000
000

0.25

100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстр
ації
випуск
у

Номер
свідоц
тва
про
реєстрацію
випуск
у

Найменув
ання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск

Номіналь
на
варті
сть
(грн)

Кількі
сть у
випус
ку
(шт.)

1

2

3

4

5

Форма
існува
ння

Форм
а
випу
ску

Загальн
а
номінал
ьна
вартіст
ь (грн)

Відсотк
ова
ставка
за
облігаці
ями
(відсотк
и)

6

7

8

9

Строк
випла
ти
відсот
ків

Дат
а
пога
шен
ня
облі
гаці
й

10

11

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрац
ії
випуску

Номер
свідоцтв
а про
реєстрацію
випуску

Найменуван
ня органу,
що
зареєструва
в випуск

Номінальна
вартіст
ь
(грн)

Кількіст
ь
у
випуску
(шт.)

Форма
існуванн
я

Форма
випуск
у

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Дата
погашен
ня
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстра
ції
випуск
у

Номер
свідоцт
ва про
реєстрацію
випуск
у

Найменува
ння органу,
що
зареєструв
ав випуск

Номінальн
а
вартіс
ть
(грн)

Кількіс
ть
у
випуск
у
(шт.)

1

2

3

4

5

Форма
існуван
ня

Форм
а
випус
ку

Загальн
а
номінал
ьна
вартість
(грн)

Найменуванн
я
товару
(послуг
и),
під
який
здійсне
но
випуск

6

7

8

9

Дата
погашен
ня
облігаці
й

10

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата
випуску

Вид
цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

1

2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу, що
зареєстрував випуск акцій,
що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів
цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо
щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо
щодо кожного виду цінних паперів)

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

Протягом звітного періоду Товариство боргових цінних паперів не випускала тому
інформація про гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів відсутня.

6. 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

2

3

4

5

6

7

1. Виробничого
призначення

390929

382485

390929

382485

будівлі та споруди

167387

163986

167387

163985

машини та
обладнання

205054

204695

205054

204695

2743

2587

2743

2587

12817

11217

12817

11217

2. Невиробничого
призначення

307

299

307

299

будівлі та споруди

242

236

242

236

65

63

65

63

391236

382784

391236

382784

1

транспортні засоби
інші

машини та
обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих
активів

447418.0

447378.0

Статутний капітал

100000.0

100000.0

Скоригований статутний капітал

Опис*

Висновок**

100000.0

100000.0

Для визначення вартості чистих
активів складено розрахунок за
даними бухгалтерської звітності
відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
№2 „Баланс”. 2. Чистi активи
розраховано, як рiзницю мiж сумою
необоротних активiв, оборотних
активiв, витрат майбутнiх перiодiв
та сумою довогострокових
зобов'язань, короткострокових
зобов'язань, забезпечення
наступних виплат та платежiв,
доходiв майбутнiх перiодiв. Згідно
розрахунку вартість активів за
звітний період складає 846 077,0
тис. грн., зобов’язань 498 659,0 тис.
грн., чистих активів 447 418,0 тис.
грн.

Для визначення вартості чистих
активів складено розрахунок за
даними бухгалтерської звітності
відповідно до Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку
№2 „Баланс”. 2. Чистi активи
розраховано, як рiзницю мiж сумою
необоротних активiв, оборотних
активiв, витрат майбутнiх перiодiв
та сумою довогострокових
зобов'язань, короткострокових
зобов'язань, забезпечення
наступних виплат та платежiв,
доходiв майбутнiх перiодiв. Згідно
розрахунку вартість активів за
звітний період складає 1063341,0
тис. грн., зобов’язань 615963,0 тис.
грн., чистих активів 447378,0 тис.
грн.

Вартість чистих активів перевищує
розмір статутного капіталу, що
вiдповiдає вимогам ст. 155
Цивiльного кодексу України
"Статутний капiтал акцiонерного
товариства".

Вартість чистих активів перевищує
розмір статутного капіталу, що
вiдповiдає вимогам ст. 155
Цивiльного кодексу України
"Статутний капiтал акцiонерного
товариства".

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного
періоду.
Дата
вчинення
дії

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

04.04.2013

09.04.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

29.04.2013

03.05.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

Баланс
на 30.06.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1

v

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість

010

33

30

первісна вартість

011

42

42

накопичена амортизація

012

9

12

020

8374

8656

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
залишкова вартість

030

388308

382784

первісна вартість

031

1751181

1751392

знос

032

1362873

1368608

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

040

7761

7761

045

6

6

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

104

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-

Усього за розділом I

080

404586

399237

Виробничі запаси

100

13906

14847

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

2051

2541

Готова продукція

130

11412

13009

Товари

140

88

5

Векселі одержані

150

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

2491

1788

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції

II. Оборотні активи:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

5

2

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

594924

429828

Поточні фінансові інвестиції

220

68440

68440

в національній валюті

230

550

44

- у т.ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

8
929
693932

659439

III. Витрати майбутніх періодів

270

65

15399

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

1098518

946077

ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал

300

100000

100000

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

411049

411049

Резервний капітал

340

85

85

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-63774

-63716

Неоплачений капітал

360

-

-

Вилучений капітал

370

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-

Усього за розділом I

380

447360

447418

Частка меншості

385

-

-

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

51

51

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

420

-

-

51

51

1

Цільове фінансування
Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

196996

196996

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

196996

196996

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

12286

12281

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

671

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1082

7458

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

266

326

з оплати праці

580

213

255

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами
вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

440460

280528

Усього за розділом IV

620

454111

301612

17

93

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

1098518

946077

1

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати
за 2 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За попередній
період

1

2

3

4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

035

4452

10473

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

2843

14850

прибуток

050

1609

збиток

055

Валовий:
4377

Інші операційні доходи

060

0

1006

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок
сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

1311

1688

Витрати на збут

080

242

297

Інші операційні витрати

090

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок
сільськогосподарської діяльності

091

-

прибуток

100

56

збиток

105

1182
-

Фінансові результати від операційної діяльності:
6538

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

2

5

Інші доходи 1

130

15002

Фінансові витрати

140

8426

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

-

-

165

-

-

прибуток

170

58

43

збиток

175

Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок
припинення діяльності

176

-

-

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок

177

-

-

припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

прибуток

190

58

43

збиток

195

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:
доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Частка меншості

215

-

-

прибуток

220

58

43

збиток

225
226

-

-

Матеріальні затрати

230

852

5252

Витрати на оплату праці

240

777

2311

Відрахування на соціальні заходи

250

295

853

Амортизація

260

2044

2992

Інші операційні витрати

270

428

1068

Разом

280

4396

12476

Середньорічна кількість простих акцій

300

87806164

8706164

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

(0.000066)

(0.000000)

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-

Чистий:

Забезпечення матеріального заохочення
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1

З рядка 130 графа 3

Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Примітки до звітів
Валюта балансу за звітний період ПАТ «Ужгородський Турбогаз” зменшилася на 152441
тис.грн.
Основні зміни в структурі балансу за станом на 30.06.2013 порівняно з балансом на
01.01.2013 роком наступні :
-Незавершене будівництво (не введені в експлуатацію придбані основні засоби) призвело
до збільшення валюти балансу на 282,0 тис.грн.;
-Залишкова вартість основних засобів зменшилася на 5524,0 тис.грн. за рахунок зносу
ОЗ;
-Виробничі запаси збільшилися на 939,0 тис.грн. у зв’язку із збільшенням потреб
виробництва;
-Дебіторська заборгованість зменшилася на 703,0 тис.грн.
-Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом зменшилася на 3,0 тис.грн.
-Інша поточна дебіторська заборгованість зменшилася на 165096,0 тис.грн.
-Грошові кошти та їх еквіваленти зменшилися на 498,0 тис.грн.
-Витрати майбутніх періодів збільшилися на 15334,0 тис.грн
-інші оборотні активи збільшилися на 929,0 тис.грн
-Валюта власного капіталу збільшилася на 58,0 тис.грн.за рахунок прибутку.
-Поточні зобов’язання зменшилися на 159932,0 тис.грн.за рахунок інших поточних
зобов"язань.
Аналіз Звіту про фінансові результати показав, що доходи від реалізації продукції – у
порівнянні з попереднім періодом менші на 6021,0 тис. грн.
Фінансовий результат операційної діяльності – прибуток у сумі 56,0 тис.грн. Фінансовий
результат від звичайної діяльності – прибуток 58,0 тис. грн.

