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1.2, Цuвidенdu, якi сплачуюmься Hq корuсtпь dерясавu,
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_ 2.3. ЧасmuнапрuбуmкцвоiпооОчкцit,
Протягом 2019 року угоди ,rро ро*дiл продукцii не укJIадались та частина прибутковоiпродукцii вiдсутня.

2.4.

Протягом 2019 року збори ,u l*i
переоформленшI, видачу дублiката, BIIeceHшI
дозволу на користування Еадраlrли, лiцензiЙ
користувtlЕня надрztп{ и не сплачувЕIлись.

Протягом 2019 року договори.rройБйу дйййi, угоди про розподiл продукцii, договориоренди чи концесii цiлiсного майнового комплексу не укJIадzrлись.
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5. Валюта, в якiй здiйснювалися платежi
Валюта, в якiй здiйснювалися платежi - гривня.

б. Звiтний перiод, в якому здiйснювалися платежi
Звiтний перiод, в якому здiйсrповалися платежi - 2019 piK.

7. Опис вилу пiяльпостi у видобувнiй галузiп у звОязку з якою здiйснювалися платежi.

У звiтному перiодi, а саN,lе з 01.01.2019 року по З|.12.2019 року, ТОВ "Трускавецькi
лiкува.тrьнi води" здiйснюва.по дiяльнiсть у видобувних г€tлузях, а саN{е в гмузi промисловостi,
пов'язаноi з видобуваЕням корисних копалин зап}льнодержавного значеЕня (користуваrrняпl

надр), яка i е проектною.
Трускавецьке родовище мiнеральних вод та розсолiв, на якому ТОВ "Трускавецькi лiкУвальнi

води" видобувало кориснi копалини загrшьнодержztвного значення (мiнеральнi води та розсоли),
експлуатуеться з 19б4 року.

Видобуваrrня мiнеральних вод та розсолiв на родовищi здiйснювчlлося ТОВ "Трускавецькi
лiкувагlьнi води" вiдповiдно до спецiального дозволу на користування надраIuи Ns 2005 вiд
18.10.1999, вид{lного .Щержавною службою геопогii та надр Украrни (продовжено строк дii до
18.10.2035) i дозволу на спецiшrьне водокористування Ns 493lЛВl49д-l8 вiд 28.12.2018 р.,
виданого ,Щержавним агентством водних pecypciB Украiни (TepMiH дii до 28.12.202l). Метою

робiт е забезпечення поц)еб лiкувально-оздоровчих зtlкJlадiв курорry Трускавець та iнших
споживачiв.

Право ТОВ "Трускавецькi лiкува.пьнi води" на користуванЕя надрап,Iи Трускавецького

родовища мiнеральних вод i розсолiв засвiдчено актом про надання гiрничого вiдводу вiд
02.01.2019 р. Ns 3408 (TepMiH .mrHHocTi акта до 18.10.2035).

Технологiчна схема розробки мiнеральних лiкувальних вод курорту Трускавець розроблена в
1984р., затверджена Щентральною радою з управлiння курортами профспiлок, погоджена

.Щержгiртехнаглядом СРСР 28.05.1984р. В 2008 роцi для дiлянок ,,Нафтуся", ,,Юзя", ,,Липки"
розроблена нова технологiчна схема, погоджеЕа Територiальним управлiнншл
.Щержгiрпромн€гJIяду по Львiвськiй областi (лист вiд 09.02.2009р. Ns2-4.1-091196) i,Щержавним

управлiнням охорони нtlвколишнього природного середовища в Львiвськiй областi (лист вiд
08.04.2009р. JФ04-02-184S). В 2018 роцi розроблений единий проект (технологiчна схема)

розробки Трускавецького родовища мiнера:lьних вод та розсолiв у м. Трускавечь Львiвськоi



областi, який погОджениЙ ГоловниМ управлiнНям Щержпрацi у Львiвськiй областi (лист вiд
01.06.2018р. }lb5090/2/06.1-09) i .Щержавною службою геологii та Еадр УкраiЪи (лист вiд
3 1. 1 0.20 1 8р. Nэ2l7 67103/1 0- 1 8).

Запаси мiнеральних вод затвердженi (протоколи: ,ЩКЗ срсР - вiд 2g.05.1964p. М4324, вiд
08.02.1974р. Nчl106; ЩКЗ УкраiЪи - вiд 11.07.2008р. Jrlb1545, вiд З1.01.201tр. ltчZlZ6, вiд
17.09.20I5p. ]ffа27). Загальний обсяг запасiв скJIадае 262,8 м3lдобу.

Проект округу i зон caHiTapHoi охорони курорту Трускавец" .ur""рд*ений цостановою РМУРсР м548 вiд 09.11.1981р.
Положення про курорт Трускавець затверджене постановою рм урсР Nb614 вiд 16.12.1982р.
Трускавецьке родовище скJIадаеться з 7-ми дiлянок нап,р: кНафтуся>, <<Липки>>, <<Юзлl -мiнеральНi води, кВоротиЩе>>, <<Липки>, кПомiрки) - розсоли, <<Липки>> - прiснi води. На цих

дiлянках розтатп634цi 33 свердловин i 5 джерел. Iз визначених 38 Ь".рдrrо"r", 15
експJryатаЦiйнi,5-резервнi, 18-спостереЖнi;iзджеРел:l-резервне,4-спостережнi.

на Трускавецькому родовищi розвiданi рiзнi типи пiдiемних мiнерйьних Вод, якi
вiлрiзнлоться мiж собою як за хiмiчним складом i лiкувальними компонентами, так i рrоваlrли
формування. ,що складу Гiдромiнеральноi бази курорту входять:

I. Пiдземнi MiHepa_TrbHi води:
1. Для внутрiшнього застосування (питнi):
1.1. Лiкувальнi з yMicToM специфiчних компонентiв:
1.1.1. З пiдвитценим yMicToM органiчних речовиII (кНафтусл).
1.2. Лiкральнi без специфiчних компонентiв та властивостей:
1.2.1. Середньоi мiнера-пiзацii (джерело J\bl кМарiя>).
1,.2.2.Високоi мiнера-rriзацii (джерело Nч2 кСофiя)), джерело Nэ3 кБронiславо).
2. Длlя зовнiшнього застосрання (ванни та iншi процедури) :

2.1. Лiкральнi без специфiчних компонентiв та властивостей:
2.1.1. Розсiльнi.
2.2. Лiкува.тrьнi з yMicToM специфiчних компонентiв:
2.2.|. Сульфiднi.
II. Пiдземнi прiснi води.
,Щля видобугку цих вод експJryатувч}лося 7 свердловин.
На експлуатацiйних свердловинах здiйснювilлося видобування мiнера,пьних вод, розсолiв для

ЗабеЗПеЧеННЯ ПОТРеб ЛiКУВаЛьно-оздоровчих закладiв курорту Трускавець та iнших споживачiв.
Експrryатацiйнi свердловини зверху обладнанi герметичними оголовками, коцструкцii яких

вкJIючають лiчильники води та манометри для визIIачення змiн тиску у трубопроводi iп'езометри
лля заlлiряння стttлого та динtlп4iчного piBHiB (KpiM свердлови",'"*i працюють у режимiсамовиливу).

свердловини обладнанi насосаtrли пiдземного типу i одна наземного типу. В ycix насосЕж
встановлений зворотнiй клапаrr. Помтrи змонтованi в сверлловинах за допомогою стiIлевих труб
на фланцевих з'еднаlrнях дiаметром 60-100 мм з запiрною арматурою.

надкаптажнi спорули обладнанi вiдповiдно до санiтарних-вимог, збудованi за типовими
проектаN4и з цегли або iз круглих чи прямокутних залiзобетоЕIlих конструкцiй та за
iндивiдуа-шьними проект{lп,fи з дерев'яних конструкцiii.

Напiрнi трубопроводи в межuж павiльйонiв насосних станцiй обладнанi:
засувкою дJIя включення свердловини;
водомiром типу ВТ-200 дпя вимiрювання дебiту свердловини при експJryатацii родовища(kpiM розсольних свердлавин, де використання лiчильн"оiu a неефекiивним через засолення, а

облiк води проводиться за продуктивнiстю насоса та часу його роботи);
манометром.
насосне обладнання у свердловинах встановлене на глибинtж нижче вiдмiток максимальЕих

динамiчних piBHiB та iз врахранням розрахуIIкового зниження рiвня пiдземних вод на TepMiH
ексuлуатацii свердловин та водозаборiв в цiлому.

Bci свердловинИ зIItжодятьсЯ в межаХ першоi зонИ caHiTapHoi охорони курорту, де
створюються необхiднi умови санiтарного стану територiТ. Навколо кожноi.".рлrrо"""".ruор""i
iндивiдуальнi зони суворого режиму, якi огородженi меiалевою сiткою, чи парканом.



Обсяги гiдрогеологiчних спостережень та лабораторних дослiджень визначgно, виходяtIи з
потреб контролю i вивчення режиму родовища в ytl{oBulx експлуатацiТ i забезпечення
достовiрностi даrrих з урахуванням встановленого режиму розробки. При визначеннi обсягiв
лабораторних дослiджень Bptlxoвaнo вимоги гаJryзевого стандарту ГСТУ 42.10-02,96 "Води
мiнеральнi лiкува-тrьнi", роздiл 5.

ВiДхилень режиму родовищq пов'язаних з розробкою, не спостерiгаrrося. Коливання piBHiB,
температури, хiмi.rrrого i органiчного складу мiнера.тlьних пiдземних вод обумовленi природними
фактора:uи i на лiкува_тrьнi властивостi не впливають.

Видобування мiнера.тrьних вод проводилося в кiлькостi, значно меншiй затверджених
експлуатацiйних запасiв, вiдповiдно до потреб.

Обсяги стацiонарних режимЕих спостережень, лабораторних дослiджень, план видобу.*у
мiнеральних вод та розсолiв, перелiк об'сктiв, якi включенi в мережу спостережень, а також
ocHoBHi санiтарно-оздоровчi заходи, передбачаrоться щорiчними планами розробки родовища.

8. Перелiк окремих видiв проектноi дiяльностi, якi прямо чи опосередковано
реалiзуються, та ocHoBHi характеристики TaKoi дiяльностi

ТОВ 'iТрускавецькi лiкувальнi води" здiйснюваrrо лише один вид проектноi дiяльностi у
видобувних гtlлузях, а calvIe в гаlryзi промисловостi, пов'язаноТ з видобуванням корисних копалин
з.lгttльнодержавного значення (користуванням надр). OcHoBHi характеристики проектноi
дiяльностi викладено в пунктi 7 даного звiту.

9. Участь у соцiальних проектах чи програмах та загальна сума платежiв щодо кожного
соцiального проекту чи програми з окремим визначенням тих, що реалiзуються в мiсцях
розмiщення виробничих потужностей

Протягом 2019 року ТОВ "Трускавецькi лiкувальнi води" не здiйснювапо rIасть у соцiальних
ПРОеКТ.tх tIи проЦрtlп4ах. Платежi щодо соцiаrrьних проектiв чи процр{lм - вiдсугнi.

10. Обсяги видобутку за видом вiдповИноi проектноi дiяльностi

11. Середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, якi працювали протягом звiтного перiоду
Середньооблiкова кiлькiсть праrдiвникiв ТОВ "Трускавецькi лiкувальнi води", якi працюва.тlи

протягом 2019 року, становить 68 осiб.

12. Обсяги фiнансування та допомоги, отриманих вiд органiв державноi влади та
органiв мiсцевого самоврядування, а також пiдконтрольних iM суб'сктiв, зокрема обсяги
державноi допомоги суб' ектам господарюваIIня

Протягом 2019 року обсяги фiнансування та допомоги, отримilних вiд органiв державноi
Влади та органiв мiсцевого сtll\dоврядування, а також пiдконтроJIьЕих iM суб'ектiв, зокрема обсяги
державноi допомоги суб'ектаlчr господарювilння - вiдсутнi.

ОбСЯГИ видобугкуза впдом вiдповiдноiпроекгноiдiяльностi- видобування корисних копалин
з ачення (м х iB) v 2019

J{*;.,.

u'u".

Miнepa.TlbHi води Нафryся, Юзя, Липки ТрускавеIцкого
родовIдца

з 640,4

2 Розсоли Воротлшце, Ллшки Трускавецького
родовища

ll954,з4

15.]sИir$liiiiii'1':



1З.IнфорМацiя щодО кiнцевиХ бенефiцiарниХ власникiв (контролерiв) у звiтному перiодi

вЦповiднЬ до Закону Украiни "Про запобiгання та протидiю легалiзацii (вЦмиванню)

доходiв, одержаних злочпнним шляхом, фiнансувапню тероризму та фiнансуванню

розповсюдження зброi масового знищення"
За нЕuIвними вiдомостялли, единий кiнцевий бенефiцiарний власник (контрОлер) ЯКУБЕнкО

володимир пдЬлович, укрдiнА, мiсце проживz}ння: М. КИiв вул. суворовА Буд. 1.1

КВ. 226; 07.05.1969 р.н.; ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФКОЬДНИЙ ВВНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
,,хАнтЕр',, 38901468, KOTRYNA HOLDING LTD, vLD HOLDING LIMITED.

14. Аулиторський звiт за звiтпий перiод (для суб'ектiв розкриття iнформацii, якi
вiдповiдно до законодавства зобов'язанi проводити аудит фiнансовоi звiтностi)

Звiт незалежного аудитора щодо консолtдованоi фiнансовоi звiтностi ПрАТ
кТрускавецькурорт) за 2019 piK розмiщено на офiцiйному сайтi товариства за посилаЕIUIм:

http ://truskavetskurort/ua/ualnews/HoвиIlи-ToB ариства.

звiт незалежного аудитора щодо фiнансовоi звiтностi Тов <трускавецькi лiкувальнi води) за

2019 piK розмiщено на офiцiйному сайтi товариства за посилuшням: httр://паftusiа.соm.ур/звjти-

товqриства/

Додаток:
1. iнформачiя .щрогобицького управлiння Гу ДФс Украihи у Львiвськiй областi про cTtlн

роrрЪ*у"*iв з бюджетом ТоВ кТрускавецькi лiкувальнi води за перiол з 01.01.2019 по

Зl.|2.2019 року.

Генеральний директор
ПрАТ <<ТрускавецькурорD) .Щрановський А.Л.
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ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАIНИ

головного упрдвлIнIUI дпс у львIвсъкIй оБлдстI

вул. Стрийська, 35 , м. Львiв, 7900з, тел.: (0З2) 2g,7-зо-g]j (0з2)2g,7-з6-85, факс (0з2)29,7-з9,з9

***.rч..rirъБчu;ъ_йчл, tvbггrciatpsfs.gov.ua код едрпоу з94621 00

28.02,2о20 р Nч 1о1"1 l|0l5з 
"7 

-|з

на J\b 73 вiд 24.02.2020

ToB "TPУCKABEI-ъK лIкувАJьнI вод4"

Щрогобицьке уIIравлiння гу дпС у Лъвiвсъкiй областi надае iнформацiю

про стан розрахункiв з бод*.rом за перiод з 01,01,2019 _ 31,|2,20119 року,

ffi рочвlй ндзвА плАтник-А ШиФр,, ,

бюФкетно:i '

класифiкаru'ii

НаРа}о,раЕо
платФкlв

СпlIачено
Ng код rutатника

7 10 l0000 715801.26
,7,1|905"l1

1 408,73,702 тов "трускАвЕцькt
пII/\/D л пLтJт тlппИll

1 l0i0l00 0 692965,5,|
408,7з,702 тов ,трускАtJЕцькr

птт1\/Е! 
^ 

пI.нт Rопи"
1 1010400 0 225

J 408,7з702 тов "трускАвЕцькl
пII.VRА пънт RопИ"

1 101 l000 0 58980,64
+08,13,102 тов "трускАtsвцькl

TTTI/\/E! 
^ 

пLIJI RопИ'|
1 з020 l 00 |88242,\6 |88442,16

5 408,7з,702 тов "трускАвЕцькl
птrvЕlА пьнт Rопи"

t зOз0 i00 |04].|99,2 |04|з99,2
э +081з102 тов "трускАtsвцькl

пттr\rD А TTLIJT рлпт,lll

14010100 204,1 z04,7
7 408,7з,702 тов "трускАвЕцькl

птIlvQ 
^ 

пI-нт Rопи"
1 80 l 0600 56,74зз,89 56,76з3,89

8 408,7з,l02 тов "трускАвЕцькl
ЛIКУВАЛЪНI ВОДИ"

Началъник Дро
управлiння Гу
львiвсъкiй областi 0.Е

\ъ
Вiкторiя Торба
66652

{

Руслан КОРЖ


