
Титульний аркуш

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

Голова правлiння ВАТ 
"Кiровоградгаз" Ященко Iгор Ярославович

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

М.П.
28.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 
"Кiровоградгаз"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03365222
1.4. Місцезнаходження емітента

Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, 25006, м.Кiровоград, 
вул.Володарського, 67

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(0522) 24-48-60; (0522) 22-95-13
1.6. Електронна поштова адреса емітента

getman@kirgas.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
27.04.201

2
(дата)

2.2. Річна інформація 
опублікована у  

"Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку" № 81

28.04.20
12

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.kirgas.com в мережі Інтернет 27.04.2012
(адреса сторінки) (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X

6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X

10. Опис бізнесу X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

в) інформація про зобов'язання емітента X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду X



14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 
акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до 
Комісії)
27. Аудиторський висновок X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки ВАТ "Кiровоградгаз"  не  проводило  оцiнку  кредитного  рейтингу  Товариства 

або цiнних паперiв. Товариство на протязi 2011 року не випускало облiгацiї: 
процентнi, дисконтнi i цiльовi (безпроцентнi) та iншi цiннi папери, емiсiя яких 
пiдлягає реєстрацiї, а також не викупало власнi акцiї у акцiонерiв. 
У  2011  роцi  загальнi  збори  акцiонерiв  не  скликалися  та  не  проводилися. 
Дивiденди в 2011 роцi Товариством не нараховувалися та не виплачувалися. 
На  протязi  звiтного  року  не  надавались  гарантiї  третьої  особи за  випуском 
боргових цiнних паперiв щодо виконання зобов'язань Товариства. 



Вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", 
особлива  iнформацiя  в  2011  роцi  виникала  в  зв'язку  зi  змiнами  у  складi 
посадових осiб Товариства. 
За  2011  рiк  ВАТ  "Кiровоградгаз"  не  складає  рiчну  фiнансову  звiтнiсть 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Товариство не надає звiт про стан об'єкта нерухомостi,  так як не випускало 
цiльовi облiгацiї.
Вiдповiдно  до  п.1.5  глави  2  роздiлу  5  Положення  про  порядок  розкриття 
регулярної рiчної iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, iнформацiю в додатку 
37 п.3.8 про органи управлiння Товариства не заповнюють емiтенти-акцiонернi 
товариства. 
Засновником Товариства є Державний комiтет України по нафтi i газу,  який 
лiквiдовано згiдно Указу Президента України вiд 18.01.1995р. №61/95.



3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "Кiровоградгаз"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

25006

3.1.5. Область, район

Кіровоградська, Кiровоградський

3.1.6. Населений пункт

м.Кiровоград

3.1.7. Вулиця, будинок

Володарського, 67

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №076474

3.2.2. Дата державної реєстрації

29.01.1992

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

26300000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

26300000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

3.3.2. МФО банку

300023

3.3.3. Поточний рахунок

26005000051998

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 



рахунком у іноземній валюті

немає

3.3.5. МФО банку

0

3.3.6. Поточний рахунок

0

3.4. Основні види діяльності
40.22.0 Розподiлення та постачання газу

45.21.3 Будiвництво магiстральних трубопроводiв, лiнiй зв'язку та енергопостачання

74.20.1 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу

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

Вид діяльності
Номер 
ліцензії 

(дозволу)

Дата 
видачі

Державний 
орган, що видав

Дата 
закінченн

я дії 
ліцензії 

(дозволу)

1 2 3 4 5

Лiцензiя на постачання природного газу, газу (метану) 
вугiльних родовищ за регульованим тарифом

серiя АВ 
№ 527133

23.03.201
0

Нацiональна 
комiсiя 

регулювання 
електроенергетик

и України

23.03.2015

Опис Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 
лiцензiї.

Лiцензiя на розподiл природного, нафтового газу та газу 
(метану) вугiльних родовищ

серiя АВ 
№ 527132

23.03.201
0

Нацiонельна 
комiсiя 

регулювання 
електроенергетик

и України

23.03.2015

Опис Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 
лiцензiї.

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану iз 
створенням об'єктiв архiтектури

серiя АВ 
№ 555345

13.09.201
0

Мiнiстерство 
регiонального 

розвитку та 
будiвництва 

України

09.09.2015

Опис Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 
лiцензiї.

Дозвiл на провадження виконання робiт пiдвищеної 
небезпеки та експлуатацiю обладнання пiдвищеної 

небезпеки

006.08.35-
40.20.2

23.01.200
8

Територiальне 
управлiння 

Держгiрпромнагля
д в 

Кiровоградськiй 
областi

23.01.2013



Опис Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 
лiцензiї.

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищеної 
небезпеки

2940.08.3
0-40.20.2

08.10.200
8

Державний 
комiтет України з 

промислової 
безпеки, охорони 
працi та гiрничого 

нагляду

08.10.2013

Опис Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 
лiцензiї.

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними 
закладами, пов'язаних з одержанням професiйноїосвiти

серiя АВ 
№ 552448

18.08.200
8

Мiнiстерство 
освiти i науки 

України
26.05.2015

Опис Товариство планує продовжити термiн дiї виданої 
лiцензiї.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання

Асоцiацiя дiлового спiвробiтництва 
пiдприємств-учасникiв газового 

ринку.
03035, м.Київ, вул.Урицького, 45.

Опис
Згiдно  рiшення  загальних  зборiв  членiв  Асоцiацiї,  ВАТ  "Кiровоградгаз" 
прийнято  в  Асоцiацiю  дiлового  спiвробiтництва  пiдприємств  -  учасникiв 
газового ринку (протокол №1вiд 12 березня 2001 року).

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника
Місцезнаходження

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

учаснику (від загальної кількості)

Державний комiтет України 
по нафтi i газу 0 01000 м.Київ 

Артема, 60 0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи

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

паспорт*

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

учаснику (від загальної кількості)

Усього 0.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

1.Чисельнiсть 
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу товариства за 2011 рiк складала 1982 
особи, що на 80 осiб (або 4,2%) бiльше нiж у вiдповiдному перiодi 2010 року та на 28 осiб (або 
1,4%) менше показникiв, передбачених планом. Зростання чисельностi працiвникiв за 2011 рiк в 
порiвняннi з 2010 роком пов'язане з поетапним вiдновлення чисельностi до нормативної, 
обслуговуючого газопроводи персоналу вiдповiдно до вимог Правил безпеки в газопостачаннi, на 
вимогу iнспекцiї Держгiрпромнагляду України. 
Змiни чисельностi працiвникiв вiдбулися через такi фактори:
 у транспортуваннi природного газу 
- Збiльшення розподiльчих газопроводiв на 113,11 км , 2,4%);
- Збiльшення дворових вводiв 57,23 км , 1,8(%); 
- Збiльшення кiлькостi ГРП на 3 од., 1,0 (%); ШГРП на 21 од., 1,6(%); ДРТ на 362 од., 3,5 (%). 
у постачаннi природного газу 
- Збiльшення кiлькостi газифiкованих квартир на 1285 од.,0,5 (%); газифiкованих промпiдприємств 
на 2 од., 1,3(%); комунально-побутових пiдприємств на 58 од., 1,9 (%); 
- Збiльшення кiлькостi внутрiшньо будинкового обладнання на 7025 од., 1,4 (%). 
у iншiй дiяльностi 
- Незначне збiльшення обсягiв виконання робiт та надання послуг на 1265,6 тис. грн., 5,3%; 
- За рахунок зменшення чисельностi пiдвищена середньомiсячна заробiтна плата та виробiток на 
одного працюючого в порiвняннi з попереднiм перiодом не зменшився. 
у реалiзацiї зрiдженого газу 
- Зменшення обсягiв реалiзацiї зрiдженого газу на 454 т, або 19,6 %. 
Середньооблiкова чисельнiсть апарату пiдприємства за 2011 рiк складала 256 осiб, що на 2 особи 
(або 0,7%) менше нiж у вiдповiдному перiодi 2010 року та на 17 осiб (або 6,6%) менше показникiв, 
передбачених планом. Зменшення планової та фактичної чисельностi пiдприємства в 2011 роцi, в 
порiвняннi з 2010 роком, пов'язано з новим розподiлом витрат на оплату працi залежно вiд 
основних видiв виробничої дiяльностi згiдно наказу " Про облiкову полiтику ВАТ " 
Кiровоградгаз". 
2.Фонд оплати працi 
Фонд оплати працi штатних працiвникiв ВАТ "Кiровоградгаз" за 2011 рiк склав 54890,8 тис.грн. i 
порiвняно з 2010 роком збiльшився на 12599,3 тис. грн. або на 29,8 %. Це пов'язано iз: 
- збiльшенням облiкової чисельностi працiвникiв; 
- пiдприємство працювало в режимi повного робочого дня в порiвняннi з попереднiм роком 
(перехiд пiдприємства з червня мiсяця по серпень мiсяць 2010 року на режим скороченого 
робочого тижня (в зв'язку iз зменшенням обсягiв робiт, що призвело до зменшення доходiв 
пiдприємства та надходжень грошових коштiв на його рахунки); 
- згiдно вимоги НАК " Нафтогаз України" (лист вiд 29.07.2011р. №290) на протязi серпня-грудня 
2011р. проводилось щомiсячне пiдвищення тарифних ставок (посадових окладiв) штатних 
працiвникiв пiдприємства на 2% порiвняно з попереднiм мiсяцем. 
- враховуючи результати та рiвень виконання основних показникiв виробничої дiяльностi в 
листопадi та груднi 2011р. працiвникам пiдприємства виплачена премiальна винагорода. 
Середня зарплата штатних працiвникiв за 2011 рiк складала 2307,89 грн., що на 454,95 грн. або 
24,5 % бiльше нiж за 2010 рiк та 4,9 % бiльше показникiв, передбачених планом. Це пов'язано з 
незапланованим фактором, а саме - виконання наказу НАК " Нафтогаз України" вiд 22.06.2011р. 
№ 240 про розрахунок вiдсотка необхiдного пiдвищення заробiтної плати згiдно вимог 
Генеральної угоди на 2010-2012р.р. (план заходiв щодо реалiзацiї положень Генеральної угоди про 
регулювання основних принципiв i норм реалiзацiї соцiально-економiчної полiтики i трудових 
вiдносин в Українi на 2010-2012р.р.) За 2011 рiк середня зарплата працiвникiв товариства у 2,3 
рази перевищувала розмiр прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб (станом 



на 01.12.2011р.=1004 грн.) та у 2,3 рази перевищувала розмiр мiнiмальної заробiтної плати (станом 
на 01.12.2011р.=1004 грн.). 
3. Кадрова програма емiтента. 
Згiдно листа ДК "Газ України" № 22 вiд 21.09.2001р. "Про навчання працiвникiв апарату ДК "Газ 
України" ВАТ "Кiровоградгаз" намагається дотримуватись встановленої перiодичностi 
пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i спецiалiстiв вiдкритих акцiонерних товариств з 
газопостачання i газифiкацiї з вiдривом вiд виробництва (1 раз в три роки). Щорiчно формуються 
групи керiвникiв i спецiалiстiв за їх посадовим принципом з урахуванням фiнансових 
можливостей та виробничих потреб пiдприємства, складаються i затверджуються плани 
пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв i спецiалiстiв. Постiйно триває спiвпраця з питання 
проведення навчання фахiвцiв ВАТ "Кiровоградгаз" на курсах пiдвищення квалiфiкацiї iз 
Львiвським державним технiко-економiчним коледжем, iз Київським нацiональним унiверситетом 
будiвництва та архiтектури (факультет пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки спецiалiстiв), з 
Днiпропетровським державним iнститутом технiчного навчання робочих кадрiв (забезпечення 
нормативно-методичною лiтературою щодо пiдготовки робочих кадрiв на виробництвi, 
органiзацiя i проведення тематичних виїзних семiнарiв для працiвникiв товариства, пiдвищення 
квалiфiкацiї працiвникiв кадрових служб пiдприємства). Вiдповiдно до затвердженого 
тематичного плану занять з iнженерно-технiчними працiвниками ВАТ "Кiровоградгаз" на базi 
головного пiдприємства на протязi року постiйно проводяться заняття за участю вiдповiдних 
працiвники товариства (за напрямками дiяльностi). Пiдготовка фахiвцiв ВАТ "Кiровоградгаз" 
фiнансується переважно за рахунок прибутку пiдприємства. 
Щодо роботи з кадровим резервом на керiвнi посади по ВАТ "Кiровоградгаз" здiйснюється: 
- використання в першу чергу кандидатiв, зарахованих до кадрового резерву на викладацькiй 
роботi в системi технiчного i економiчного навчання на пiдприємствi (учбово-методичний центр 
товариства, викладання окремої галузевої тематики для майбутнiх фахiвцiв газового господарства 
у пiдшефному Кiровоградському будiвельному технiкумi, органiзацiя i проведення виробничої 
практики для студентiв Кiровоградського будiвельного технiкуму - протягом року залучається 
переважна бiльшiсть осiб, зарахованих до кадрового резерву) - постiйний процес на протязi року в 
залежностi вiд термiнiв навчання пiсля комплектацiї вiдповiдних груп в УМЦ ВАТ 
"Кiровоградгаз" та по замовленню Кiровоградського будiвельного технiкуму; 
- замiщення на перiод вiдсутностi (щорiчнi вiдпустки, вiдрядження та iнш.) керiвникiв на тих 
посадах, до яких працiвникiв зараховано до резерву; 
Постiйно втiлюються в життя плани роботи з молодими спецiалiстами ВАТ "Кiровоградгаз", 
основними напрямками яких є: 
- Вирiшення житлово-побутових питань шляхом надання безпроцентних позик на придбання 
житла, будiвництво, придбання другої освiти та iнш (з метою стимулювання iндивiдуального 
професiйного росту надаються за запитами, вiдповiдно до iндивiдуальних виробничих 
характеристик, показникiв роботи, за поданнями безпосереднiх керiвникiв по узгодженню з 
профспiлковим комiтетом з метою стимулювання iндивiдуального професiйного росту ); 
- Використання молодих спецiалiстiв у провiдних пiдроздiлах товариства з вiдповiдним аналiзом 
їх виробничої дiяльностi. 
- Зарахування молодих спецiалiстiв до кадрового резерву товариства з вiдповiдною 
органiзацiйною роботою. - Надання можливостей щодо освоєння пiдходiв i методiв аналiзу 
дiяльностi пiдприємства i розробки пропозицiй забезпечення прибутковостi пiдприємства. Також 
залучається молодь до вирiшення питань планування та економiчного аналiзу дiяльностi 
пiдприємства в цiлому. Участь молодi поряд з досвiдченими фахiвцями в проведеннi комплексних 
ревiзiй структурних пiдроздiлiв вiдображається в актах перевiрки.
- Пiдготовка майбутнiх керiвникiв - нинi молодих спецiалiстiв на вiдповiдальних посадах 
керiвникiв структурних пiдроздiлiв, де вiд них вимагається самостiйнiсть прийнятих рiшень, 
надається можливiсть представляти товариство на досить високому рiвнi, працювати у тiсному 
контактi з мiсцевою владою та iншими комунально-побутовими i експлуатацiйними службами 
областi (практикується замiщення керiвникiв структурних пiдроздiлiв рiзник рiвнiв на час 
вiдпусток, хвороб та iнше) 



- Органiзацiя пiдвищення квалiфiкацiї у провiдних навчальних закладах України (виконується з 
урахуванням пропозицiй учбових закладiв рiзних рiвнiв при наявностi коштiв ). 
- Використання на викладацькiй роботi в системi технiчного i економiчного навчання на 
пiдприємствi (молодi спецiалiсти протягом року залучаються до проведення виробничої практики 
для студентiв Кiровоградського будiвельного технiкуму). 
Також практикується система iндивiдуальних спiвбесiд молодих спецiалiстiв безпосередньо з 
головою правлiння. Такi спiвбесiди дають змогу зорiєнтувати молодь на певнi напрямки 
iндивiдуальної самоосвiти з урахуванням iндивiдуальних здiбностей та потреб, вивчення 
конкретних проблем та вирiшення їх вiдповiдно до своєї основної виробничої дiяльностi з боку 
кожного молодого фахiвця. З метою забезпечення кадрового резерву ВАТ "Кiровоградгаз", аналiзу 
та пiдтримки iндивiдуального розвитку та професiйного росту перспективної молодi товариства з 
2008 року розпочато щорiчне проведення конкурсу "Наше майбутнє". В рамках цього конкурсу 
керiвники всiх структурних пiдроздiлiв на протязi року зобов'язуються створити належнi 
сприятливi умови для професiйного росту, додаткової пiдготовки, стажування на керiвних посадах 
перспективної молодi - працiвникiв товариства вiком до 30 рокiв, якi мають або отримують 
вiдповiдну освiту, високi показники iндивiдуальної дiяльностi; забезпечувати аналiз та контроль за 
професiйним ростом зазначених працiвникiв; до вiддiлу кадрiв головного пiдприємства 
конкурсантами подаються резюме-заявки, узгодженi з безпосереднiм керiвником з чiтким 
зазначенням iндивiдуальних професiйних досягнень на протязi року. На пiдставi поданих заяв-
резюме комiсiйно визначаються переможцi конкурсу з розподiлом 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї премiї. 
Адмiнiстрацiєю передбачається подальша пiдтримка та контроль професiйного росту 
перспективних молодих працiвникiв. 

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Воронiн Iгор Павлович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1968

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник голови правлiння НАК "Нафтогаз України". Iншої iнформацiї щодо найменування 
пiдприємств та попереднiх посад, якi займав Голова Наглядової ради, акцiонерне товариство не 
має.

6.1.8. Опис

Голова Наглядової ради органiзовує роботу Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради 
та  головує  на  них;  органiзовує  на  засiданнях  ведення  протоколу.  Голова  Наглядової  ради  має 
право:  заслуховувати звiти Правлiння,  посадових осiб Товариства  з  окремих питань  дiяльностi 



Товариства;  залучати  експертiв  до  аналiзу  окремих  питань  дiяльностi  Товариства;  визначати 
основнi  напрямки  дiяльностi  Товариства  та  загальнi  засади  iнформацiйної  полiтики;  приймати 
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв; 
затверджувати  зовнiшнього  аудитора  та  здiйснювати  iншi  повноваження,  передбаченi 
Положенням про Наглядову раду.  Винагорода  нараховується  згiдно  умов  контракту.  Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування органу, що його видав, а також iдентифiкацiйного номеру. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз України"

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сабiров Ельдар Муллаханович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

Київський iнститут iнженерiв цивiльної авiацiї

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника управлiння корпоративних прав ЗАТ "Укртатнафта". Iншої iнформацiї щодо 
найменування пiдприємств та попереднiх посад, якi займав член Наглядової ради, акцiонерне 
товариство не має.

6.1.8. Опис

Наглядова  рада  є  органом,  який  здiйснює  контроль  за  дiяльнiстю  правлiння  та  захист  прав 
акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та 
статутом Товариства,  а також переданих загальними зборами акцiонерiв.  Член Наглядової ради 
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi  
Товариства;  залучати  експертiв  до  аналiзу  окремих  питань  дiяльностi  Товариства;  визначати 
основнi  напрямки  дiяльностi  Товариства  та  загальнi  засади  iнформацiйної  полiтики;  приймати 
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв; 
затверджувати зовнiшнього  аудитора  та  здiйснювати iншi  повноваження,  передбаченi  статутом 
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту. 
Товариство не володiє iнформацiєю щодо серiї,  номера, дати видачi  паспорта та найменування 
органу,  що  його  видав  i  iдентифiкацiйного  номеру.  Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та 
посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада



Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Величко Юрiй Васильович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1979

6.1.5. Освіта**

Київський унiверситет iм.Т.Г.Шевченко

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ СП "Войконт". Iншої iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх 
посад, якi займав член Наглядової ради, акцiонерне товариство не має.

6.1.8. Опис

Наглядова  рада  є  органом,  який  здiйснює  контроль  за  дiяльнiстю  правлiння  та  захист  прав 
акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та 
статутом Товариства,  а також переданих загальними зборами акцiонерiв.  Член Наглядової ради 
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi  
Товариства;  залучати  експертiв  до  аналiзу  окремих  питань  дiяльностi  Товариства;  визначати 
основнi  напрямки  дiяльностi  Товариства  та  загальнi  засади  iнформацiйної  полiтики;  приймати 
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв; 
затверджувати зовнiшнього  аудитора  та  здiйснювати iншi  повноваження,  передбаченi  статутом 
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта 
та  найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Сергiй Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1964

6.1.5. Освіта**

Вища.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

15



6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТОВ "ВВТ-Сервiс". Iншої iнформацiї щодо найменування пiдприємств та попереднiх 
посад, якi займав член Наглядової ради, акцiонерне товариство не має.

6.1.8. Опис

Наглядова  рада  є  органом,  який  здiйснює  контроль  за  дiяльнiстю  правлiння  та  захист  прав 
акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та 
статутом Товариства,  а також переданих загальними зборами акцiонерiв.  Член Наглядової ради 
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi  
Товариства;  залучати  експертiв  до  аналiзу  окремих  питань  дiяльностi  Товариства;  визначати 
основнi  напрямки  дiяльностi  Товариства  та  загальнi  засади  iнформацiйної  полiтики;  приймати 
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв; 
затверджувати зовнiшнього  аудитора  та  здiйснювати iншi  повноваження,  передбаченi  статутом 
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта 
та  найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фабрика Анатолiй Степанович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1940

6.1.5. Освіта**

Вища.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

41

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння ВАТ "Кiровоградгаз". Iншої iнформацiї щодо найменування пiдприємств та 
попереднiх посад, якi займав член Наглядової ради, акцiонерне товариство не має.

6.1.8. Опис

Наглядова  рада  є  органом,  який  здiйснює  контроль  за  дiяльнiстю  правлiння  та  захист  прав 
акцiонерiв. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та 
статутом Товариства,  а також переданих загальними зборами акцiонерiв.  Член Наглядової ради 
має право: заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з окремих питань дiяльностi  
Товариства;  залучати  експертiв  до  аналiзу  окремих  питань  дiяльностi  Товариства;  визначати 
основнi  напрямки  дiяльностi  Товариства  та  загальнi  засади  iнформацiйної  полiтики;  приймати 
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв; приймати рiшення про укладання правочинiв; 
затверджувати зовнiшнього  аудитора  та  здiйснювати iншi  повноваження,  передбаченi  статутом 
Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згiдно умов контракту. 



Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта 
та  найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ященко Iгор Ярославович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

Київський iнститут народного господарства.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Генеральний директор АТВТ "Укрлiфт".

6.1.8. Опис

Голова правлiння пiдзвiтний загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень 
та має право бути присутнiм на всiх засiданнях Наглядової ради. Голова правлiння дiє вiд iменi 
Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законодавства; вправi без довiреностi 
дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi 
Товариства,  видавати  накази  та  давати  розпорядження,  обов'язковi  для  виконання  всiма 
працiвниками Товариства. Голова Правлiння не може бути членом Наглядової ради чи Ревiзiйної 
комiсiї.  Голова Правлiння на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надати 
можливiсть  ознайомитися  з  iнформацiєю  про  дiяльнiсть  Товариства  в  межах,  встановлених 
законодавством,  статутом та  внутрiшнiми положеннями Товариства.  Посадова особа не  надала 
згоди на розкриття iнформацiї щодо серiї, номера, дати видачi паспорта та найменування органу,  
що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода  нараховується  згiдно  умов 
контракту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравчук Лiдiя Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи



6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Середня спецiальна, Кiровоградський кооперативний технiкум.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Кiровоградгаз".

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiняйло Борис Гнатович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

Одеська державна академiя будiвництва та архiтектури

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**



Заступник Голови правлiння по питаннях землекористування та соцiальних питаннях ВАТ ?
Кiровоградгаз?

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколаєнко Валерiй Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник  Голови  правлiння  по  облiку,  реалiзацiї,  розрахункам  природного  газу  ВАТ 
"Кiровоградгаз".  Iншої  iнформацiї  щодо  найменування  пiдприємств  та  попереднiх  посад,  якi 
займав член правлiння, акцiонерне товариство не має.

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 



органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петровський Андрiй Юлiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Iвано-Франкiвський iнститут нафти i газу

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

23

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор департаменту з основної виробничої дiяльностi ВАТ "Кіровоградгаз".

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 



особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стойко Анатолiй Iванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1952

6.1.5. Освіта**

Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Провiдний контролер-ревiзор КРУ в Кiровоградськiй областi.

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада



Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрижак Володимир Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1961

6.1.5. Освіта**

Днiпропетровський хiмiко-технологiчний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний контролер-начальник вiддiлу контролю технiчного стану систем газопостачання ВАТ 
"Кiровоградгаз".

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сулiмовський Андрiй Валерiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**



1974

6.1.5. Освіта**

Полтавський технiчний унiверситет

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник Олександрiйського управлiння з експлуатацiї газового господарства ВАТ 
"Кiровоградгаз".

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шарандак Руслан Валентинович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

Кiровоградський iнститут сiльськогосподарського машинобудування

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**



В.о. начальника управлiння фiнансiв ВАТ "Кiровоградгаз".

6.1.8. Опис

Виконавчий  орган  здiйснює  управлiння  поточною  дiяльнiстю  Товариства.  До  компетенцiї 
Правлiння  належить  вирiшення  всiх  питань,  пов'язаних  з  управлiнням  поточною  дiяльнiстю 
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та Наглядової 
ради.  Правлiння  є  пiдзвiтним  загальним  зборам  акцiонерiв  i  Наглядовiй  радi  Товариства  та 
органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Правлiння належить: органiзацiя скликання та 
проведення  чергових  та  позачергових  загальних  зборiв;  розробка  проектiв  рiчного  бюджету, 
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; розробка та затвердження 
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 
реалiзацiї; затвердження планiв роботи правлiння; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та 
звiтностi  Товариства;  розробка  штатного  розкладу  та  затвердження  правил  внутрiшнього 
трудового  розпорядку,  посадових  iнструкцiй  та  посадових  окладiв  працiвникiв  Товариства; 
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; укладення та виконання колективного 
договору; розробка пропозицiй про випуск, придбання та реалiзацiю Товариством власних акцiй та 
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi Положенням про Правлiння Товариства. Посадова 
особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  серiї,  номера,  дати  видачi  паспорта  та 
найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйного  номеру.  Винагорода 
нараховується згiдно умов контракту.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клименко Лариса Степанiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

6.1.4. Рік народження**

1949

6.1.5. Освіта**

Московський електро-технiчний iнститут зв'язку

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

36

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник  начальника  управлiння  фiнансового  контролю Департаменту  внутрiшнього  аудиту  - 
начальник управлiння контрольно-ревiзiйної роботи НАК "Нафтогаз України".

6.1.8. Опис

Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi у Товариствi дiє Ревiзiйна комiсiя, 
здiйснює повноваження вiдповiдно до Статуту.  Голова Ревiзiйної  комiсiї:  -  органiзовує  роботу 
Ревiзiйної  комiсiї;  скликає  засiдання  та  головує  на  них;  органiзовує  на  засiданнях  ведення 
протоколу. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та 
вимагати скликання позачергових загальних зборiв.  Члени Ревiзiйної  комiсiї  мають право бути 
присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 



дорадчого голосу. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради 
у  випадках,  передбачених  чинним  законодавством  України,  статутом  або  внутрiшнiми 
положеннями  Товариства.  За  результатами  перевiрки  фiнансово-господарської  дiяльностi 
Товариства  Ревiзiйна  комiсiя  готує  висновок  з  передбаченою  чинним  законодавством  України 
iнформацiєю. Без висновку ревiзiйної комiсiї загальнi збори не мають права затверджувати рiчний 
баланс Товариства. Товариство не володiє iнформацiєю щодо серiї, номера, дати видачi паспорта 
та  найменування  органу,  що  його  видав,  а  також  iдентифiкацiйним  номером.  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, 
по батькові 
посадової 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 
видав)* або 

ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної 

особи

Дата 
внесення 

до 
реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явник

а

привілейован
і іменні

привілейовані 
на 

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова 
Наглядової ради

Воронiн Iгор 
Павлович 06.10.2004 1000 0.00090000000 1000 0 0 0

Член 
Наглядової 

ради, 
представник 

НАК "Нафтогаз 
України"

Сабiров Ельдар 
Муллаханович 0 0.00000000000 0 0 0 0

Член 
Наглядової ради

Величко Юрiй 
Васильович 06.10.2004 1000 0.00090000000 1000 0 0 0

Член 
Наглядової ради

Назаренко 
Сергiй 

Леонiдович
25.10.2002 3209022 3.05040000000 3209022 0 0 0

Член 
Наглядової ради

Фабрика 
Анатолiй 

Степанович
02.02.1998 3516 0.00330000000 3516 0 0 0

Голова 
правлiння

Ященко Iгор 
Ярославович 26.02.2004 9100 0.00870000000 9100 0 0 0

Член правлiння, 
головний 
бухгалтер

Кравчук Лiдiя 
Миколаївна 02.02.1998 16 0.00002000000 16 0 0 0

Член правлiння Мiняйло Борис 
Гнатович 0 0.00000000000 0 0 0 0

Член правлiння
Нiколаєнко 

Валерiй 
Григорович

02.02.1998 3850 0.00370000000 3850 0 0 0



Член правлiння
Петровський 

Андрiй 
Юлiйович

0 0.00000000000 0 0 0 0

Член правлiння
Стойко 

Анатолiй 
Iванович

02.02.1998 60 0.00010000000 60 0 0 0

Член правлiння
Стрижак 

Володимир 
Миколайович

08.10.2008 500 0.00050000000 500 0 0 0

Член правлiння
Сулiмовський 

Андрiй 
Валерiйович

28.08.2008 1100 0.00105000000 1100 0 0 0

Член правлiння
Шарандак 

Руслан 
Валентинович

15.08.2006 312 0.00030000000 312 0 0 0

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї

Клименко 
Лариса 

Степанiвна
22.12.2008 40 0.00003800000 40 0 0 0

Усього 3229516 3.06990000000 3229516 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування 
юридичної особи

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата 
внесення 

до реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явник

а

привілейован
і іменні

привілейовані 
на 

пред'явника

НАК "Нафтогаз 
України" 20077720

01001 Київська д/н 
м.Київ 

Б.Хмельницького, 6
02.02.1998 53652002 51.00000000000 53652002 0 0 0

ТОВ 
Iнвестицiйна 

компанiя 
"Фiнлекс-Iнвест"

20036655
01015 Київська д/н 
м.Київ Московська, 

46/2
26.05.2003 34443681 32.74000000000 34443681 0 0 0

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт**

Дата 
внесення 

до реєстру

Кількість 
акцій 

(штук)

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості 
іменні

прості на 
пред'явник

а

привілейован
і іменні

привілейовані 
на 

пред'явника

Усього 88095683 83.74000000000 88095683 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiсть "КРК-реєстр"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23693394

Місцезнаходження 25006, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, м.Кiровоград, вул. 
К.Маркса, 3/5, кiм.17

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

АВ №581480

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку м.Київ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.07.2011

Міжміський код та телефон (0522) 24-59-94

Факс (0522) 24-46-19

Вид діяльності Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис На ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв мiж ВАТ 
"Кiровоградгаз" i ТОВ "КРК-реєстр" укладений Договiр № 57-р вiд 
01.05.2008 року (зi змiнами).

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОССА-АУДИТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34013943

Місцезнаходження 61052, Харківська обл., д/н м.Харкiв, вул.Полтавський шлях, 56, офiс 
809

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

№3727

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.03.2006

Міжміський код та телефон 057-760-16-19

Факс 057-760-16-17

Вид діяльності Аудиторськi послуги

Опис ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ" надає аудиторськi послуги ВАТ 
"Кiровоградгаз" згiдно договору б/н вiд 30.06.2011 року та 
додаткової угоди вiд 01.11.2011р..



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

ПрАТ "Страхова компанiя "Провiдна"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137

Місцезнаходження 03049, Київська обл., д/н м.Київ, проспект Повiтрянофлотський, 25

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності

АВ №594446

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.01.2012

Міжміський код та телефон (0522) 35-60-39

Факс (0522) 35-60-30

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть

Опис ПрАТ "Страхова компанiя "Провiдна"надає послуги страхування 
цивiльно - правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв.



11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата 
реєстрації 
випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер

Тип 
цінного 
паперу

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.)

Кількість 
акцій 

(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.)

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31.12.2004 785/1/04

Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

м.Київ

UA 1100071000
Акції 
Іменні 
прості

Документарна 
Іменні 0.250 105200000 26300000.000 100.000000000000

Опис

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку зареєструвала випуск простих iменних акцiй ВАТ "Кiровоградгаз" в кiлькостi сто п'ять 
мiльйонiв двiстi тисяч штук на загальну суму двадцять шiсть мiльйонiв триста тисяч гривень та видала свiдоцтво про реєстрацiю випуску 
акцiй №785/1/04 вiд 31.12.2004 року. Свiдоцтво вiд 06.01.1999 року № 2/11/1/99 видане Кiровоградським територiальним управлiнням 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. Акцiї Товариства не проходять котирування, лiстинг/делiстинг на 
фондових бiржах.



11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 24100

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

24100

- сертифікатів облігацій 0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше 0

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 3570

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

3570

- сертифікатів облігацій 0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше 0

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 2

у тому числі: 
- сертифікатів акцій

2

- сертифікатів облігацій 0

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

Інше 0



12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
На виконання  Указу  Президента  України  вiд  15.06.1993  року  № 210/93  "Про  корпоратизацiю 
пiдприємств" i вiдповiдно до Наказу Державного комiтету України по нафтi i газу № 123 вiд 14 
березня  1994  року  на  базi  державного  пiдприємства  по  газопостачанню  та  газифiкацiї 
"Кiровоградгаз"  створено  вiдкрите  акцiонерне  товариство  по  газопостачанню  та  газифiкацiї 
"Кiровоградгаз"  (ВАТ  "Кiровоградгаз").  Затвердженi  Акт  оцiнки  вартостi  цiлiсного  майнового 
комплексу та статут Товариства. Статутний капiтал на момент створення акцiонерного товариства 
становив  129491,25  тис.  крб.  подiлений  на  517965  шт.  простих  iменних  акцiй.  На  виконання 
Постанови КМУ № 750 вiд 16.07.1996 року "Питання державної акцiонерної холдингової компанiї 
"Укргаз" Державним комiтететом України по нафтi i газу були внесенi змiни до Акту оцiнки ВАТ 
"Кiровоградгаз" i статутний капiтал Товариства затверджено в сумi 6573989,5 грн. В 2004 роцi 
загальними зборами акцiонерiв  прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом 
додаткового випуску акцiй, а також затвердженi результати пiдписки на акцiї. 
Станом на 31.12.2011 року статутний капiтал становить двадцять шiсть мiльйонiв триста тисяч 
гривень  подiлений  на  сто  п'ять  мiльйонiв  двiстi  тисяч  простих  iменних  акцiй  номiнальною 
вартiстю двадцять п'ять копiйок кожна.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 
та  перспектив  розвитку,  зміни  в  організаційній  структурі  у  відповідності  з  попереднім 
звітним періодом
Вищим органом акцiонерного товариства є загальнi збори акцiонерiв. З метою захисту iнтересiв 
акцiонерiв та здiйснення контролю за дiяльнiстю правлiння в акцiонерному товариствi створено 
Наглядову раду i Ревiзiйну комiсiю. Правлiння ВАТ являється виконавчим органом Товариства, 
який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю. Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який 
контролює фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння. 
Структура ВАТ "Кiровоградгаз" наступна: 
- Головне пiдприємство ВАТ "Кiровоградгаз" знаходиться за адресою: м.Кiровоград, 
вул.Володарського, 67; 
- Бобринецьке управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., м.Бобринець, вул.Промислова,2; 
- Долинське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., м.Долинська, вул.Нова, 114; 
- Знам'янське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23; 
- Олександрiвське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., смт.Олександрiвка, вул. Ленiна, 133; 
- Олександрiйське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., м.Олександрiя, пл. Ленiна, 16; 
- Свiтловодське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., м.Свiтловодськ, вул. 8 Березня, 30; 
- Маловискiвське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., м.Мала Виска, вул. 40 рокiв Жовтня, 86; 
- Новоархангельське управлiння по експлуатацiї газового господарства знаходиться за адресою: 
Кiровоградська обл., смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137; 
- Будiвельно-монтажне управлiння знаходиться за адресою: м.Кiровоград, вул. Загородна, 3а; 
- Дочiрнє пiдприємство "Центргаз" знаходиться за адресою: м.Кiровоград, вул. Володарського, 67.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 



періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до 
Товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика ВАТ "Кiровоградгаз" ведеться згiдно наказу № 486 вiд 28.12.2008 року, в якому 
визначено основнi пiдходи та методи ведення бухгалтерського облiку, передбаченi Положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку, а саме: 
-  основними  видами  дiяльностi  пiдприємства  являються:  транспортування  природного  газу, 
постачання природного газу споживачам, реалiзацiя скрапленого газу, iнша дiяльнiсть; 
-  методом  амортизацiї  рахувати  прямолiнiйний  метод  з  1  квiтня  2011р.згiдно  ст.  145.1.5.п1 
Податкового кодексу України. 
- вибуття вартостi запасiв здiйснювати за такою оцiнкою: ТМЦ, зрiджений газ, запаснi частини, 
паливо  -  методом  ФIФО  згiдно  пункту  19  П(С)БО  №9;  готова  продукцiя  -  нормативними 
витратами; товари в торгiвлi - цiнами продажу. - резерв сумнiвних боргiв визначати виходячи iз 
платоспроможностi окремих дебiторiв щоквартально на дату балансу по мiрi виникнення. 
-  в  своїй  роботi  керуватись  Положенням  про  облiкову  полiтику  НАК  "Нафтогаз  України", 
затвердженого рiшенням правлiння НАК "Нафтогаз України" вiд 22 липня 2008р. протокол №75. 
Доходи  вiд  реалiзацiї  готової  продукцiї,  запасiв,  оборотних  активiв  нараховуються  на  дату 
передачi  покупцю  ризикiв  i  вигоди.  Доход,  зв'язаний  iз  виконанням  послуг,  робiт  визнається 
виходячи зi ступеня завершеностi операцiй на дату балансу за умови пiдписання акта виконаних 
робiт,  послуг  замовником.  Доход  вiд  реалiзацiї  необоротних  активiв  нараховується  на  дату 
передачi права власностi шляхом державної перереєстрацiї, якщо це передбачено законодавством. 
Витрати визначаються одночасно з визнанням доходiв, для отримання яких вони здiйснюються у 
вiдповiдностi з ПСБО 16. До виробничої собiвартостi вiдносяться прямi матерiальнi витрати; прямi 
витрати  на  оплату  працi;  iншi  прямi  витрати,  загальновиробничi  витрати.  Загальновиробничi 
витрати  класифiкуються  у вiдповiдностi  с  п.15  ПСБО № 16,  є  постiйними;  розподiляються  на 
кожний  об'єкт  витрат  з  використанням  бази  розподiлу  пропорцiйно  прямим  експлуатацiйним 
витратам  по  видам  основної  дiяльностi.  Нерозподiленi  витрати  включаються  до  собiвартостi 
реалiзованої продукцiї. При упорядкуваннi фiнансових звiтiв межа iстотностi визначена у 100 грн. 
При  складаннi  консолiдованої  звiтностi  Товариство  дотримується  вимог  П(С)БО  20  " 
Консолiдована  фiнансова  звiтнiсть",  затвердженого  Мiнiстерством  фiнансiв  України  вiд 
30.07.1999р.№ 176. Фiнансова звiтнiсть материнського та дочiрнього пiдприємства складається за 
той самий звiтний перiод i на ту саму дату балансу. Консолiдована фiнансова звiтнiсть складається 
шляхом упорядкованого додавання показникiв фiнансової звiтностi дочiрнього пiдприємства до 
аналогiчних  показникiв  фiнансової  звiтностi  материнського  пiдприємства.  Для  вiдображення 
фiнансового стану та результатiв дiяльностi групи враховуються особливостi цiєї господарської 
одиницi  та  зробленi  коригування  об'єднаних  показникiв.  Суть  коригування  така:  1.  З  активiв 
материнського пiдприємства вилучається балансова вартiсть iнвестицiй у дочiрнє пiдприємство, а 
iз  активiв  дочiрнього  пiдприємства  -  вилучається  вiдповiдна  частина  капiталу  материнського 
пiдприємства  2.  З  усiх  показникiв  розрахункових  операцiй  материнського  та  дочiрнього 
пiдприємства вилучається сума внутрiшньо групових операцiй та внутрiшньо групового сальдо. 
Первiсна вартiсть основних засобiв формується по кожному об'єкту вiдповiдно до п.7 ПСБО № 7, 
у сумi бiльш 2000 грн., термiн корисного використання яких бiльше одного року.  Амортизацiя 
об'єкта  основних  засобiв  нараховується  прямолiнiйним  методом  передбаченим  податковим 
законодавством  з  визначенням  термiнiв  корисного  використання  об’єкта  основних  засобiв  та 
класифiкацiєю  основних  засобiв  на  16  груп.  Лiквiдацiйна  вартiсть  основних  засобiв  дорiвнює 
нулю.  Переоцiнка  основних  засобiв  здiйснюється  на  пiдставi  п.16-21  ПСБО  №  7  за  умови 
вiдмiнностi  справедливою  вартостi  бiльш,  нiж  на  10  % вiд  залишкової  вартостi.  При  вибуттi 
основних засобiв сума дооцiнки над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта 
включається до складу нерозподiленого прибутку одночасно зi зменшенням додаткового капiталу. 



Iншi  необоротнi  матерiальнi  активи  класифiкуються  у  вiдповiдностi  з  п.10-14  ПСБО  №  7  . 
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - предмети термiном експлуатацiї бiльше року i вартiстю 
до 2000 грн. Методи нарахування зносу: в розмiрi 100 % вартостi в першому мiсяцi експлуатацiї. 
Нематерiальнi  активи.  Первiсна  вартiсть  формується  вiдповiдно  до  п.11-18  ПСБО  №  8. 
Складається з цiни придбання,  мита та iн.  витрат,  безпосередньо зв'язаних з його придбанням. 
Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно Закону України "Про оподаткування прибутку 
пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.02.1997 р. 
Запаси.  В  бухоблiку  та  звiтностi  вiдображаються  по  найменшiй  iз  двох  оцiнок:  по  первiснiй 
вартостi або чистiй вартостi реалiзацiї.  Вибуття запасiв здiйснюється за такою оцiнкою: - ТМЦ, 
запчастини,  паливо, зрiджений газ - методом ФІФО згiдно пункту 19 П(С)БО №9. Товари - за 
цiнами продажу. Готова продукцiя - за нормативними витратами. Запаси, якi використовуються в 
iнших цiлях, нiж передбачене пп.8.1 i 8.2. по середньозваженiй собiвартостi . 
Транспортно-заготiвельнi витрати складаються з витрат на оплату тарифiв (фрахту) за вантажно-
розвантажувальнi  роботи  i  транспортування  запасiв  до  мiсця  їх  використання;  з  витрат  по 
страхуванню  ризикiв  транспортування  запасiв;  з  витрат  по  утриманню  персоналу,  зайнятого 
заготiвлею;  ТЗВ  узагальнюються  на  окремих  субрахунках  рахункiв  облiку  запасiв  i  щомiсяця 
розподiляються пропорцiйно руху i залишкам запасiв. Грошовими коштами та їх еквiвалентами 
вважати кошти на розрахунковому рахунку, у касi, у дорозi. 
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, послуги, товари у вiдношеннi якої iснує непевнiсть у її 
погашеннi  боржником  включається  в  пiдсумок  балансу  по  чистiй  реалiзованiй  вартостi,  тобто 
пiсля виключення резерву сумнiвних боргiв.  Резерв сумнiвних боргiв визначається виходячи iз 
платоспроможностi окремих дебiторiв щоквартально на дату балансу по мiрi виникнення. 
Зобов'язання визнаються, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть 
зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу 
ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 
звiтного перiоду.  Забезпечення нараховуються  та признаються  витратами ,якщо призначаються 
для  фiнансування  конкретних  проектiв,  майбутнiх  витрат.  Резерв  на  оплату  вiдпусток  не 
нараховується.  Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi  податковi  зобов'язання визначаються 
згiдно ПСБУ № 17 станом на 31 грудня кожного року.

Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок 

(Звіт незалежного аудитора)
щодо консолідованої фінансової звітності

Відкритого акціонерного товариства  "Кіровоградгаз"
за період з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) надається керівництву 
Відкритого акціонерного товариства  "Кіровоградгаз" для подання до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Вступний параграф

Основні відомості про емітента
Повне найменування                              Відкрите акціонерне товариство  "Кіровоградгаз"
код за ЄДРПОУ                                       03365222
місцезнаходження                                   25006 м. Кіровоград, Ленінський р-н, вул.
                                                                   Володарського, 67 
дата державної реєстрації                       29.01.1992 року

Незалежними Аудиторами Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА - АУДИТ" 
проведено  аудиторську  перевірку  фінансової  звітності  Відкритого  акціонерного  товариства 
"Кіровоградгаз"  (далі  –  Товариство)  та  його  дочірнього  підприємства  "Центргаз"  (далі  разом 



іменується  Група)  у  складі  балансу  станом  на  31  грудня  2011  року,  відповідних  звітів  про 
фінансові  результати,  рух  грошових  коштів,  власний  капітал  за  2011  рік,  приміток  до  річної 
фінансової звітності за 2011 рік, а також  стислого викладу суттєвих облікових політик та інших 
пояснювальних приміток.

Відповідальність  управлінського  персоналу  за  підготовку  та  достовірне 
представлення фінансової звітності

Відповідальність  за  достовірність  зазначеної  фінансової  звітності,  наданої  аудиторській 
фірмі, несе управлінський персонал Товариства. Надана фінансова звітність складена відповідно 
до національних стандартів бухгалтерського обліку, діючих в Україні. 

Управлінський  персонал  Товариства  також  несе  відповідальність  за  забезпечення 
внутрішнього контролю, достатнього для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства, або помилки.

Відповідальність  Аудитора за  надання Аудиторського  висновку (Звіту незалежного 
аудитора) 

Нашою відповідальністю  є  висловлення  думки  щодо  зазначеної  фінансової  звітності  на 
основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту, надання 
впевненості  та  етики  та  Вимогами  до  аудиторського  висновку  при  розкритті  інформації 
емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими Рішенням 
Державної  комісії  з  цінних паперів  та  фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 р.  Міжнародні 
стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують 
нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості 
в тому, що наведена фінансова звітність позбавлена суттєвих викривлень та невідповідностей. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються  складання  та  достовірного  подання  фінансової  звітності,  з  метою  розробки 
аудиторських  процедур,  які  відповідають  обставинам,  а  не  з  метою  висловлення  думки  щодо 
ефективності внутрішнього контролю Групи.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової 
звітності.

Ми вважаємо,  що  отримали  достатні  та  прийнятні  аудиторські  докази  для  висловлення 
нашої думки.   

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією активів і зобов'язань Групи станом на кінець дня 

31грудня 2011року або на іншу дату. Враховуючи те, що ми не спостерігали за інвентаризацією 
активів, їх наявність частково була підтверджена альтернативними методами.

Група не створює забезпечень на виплату відпусток персоналу, що не відповідає вимогам 
Положення (стандарту)  бухгалтерського обліку № 11 "Зобов'язання"  та Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку № 26 "Виплати працівникам".

 Групою  при  розрахунку  відстрочених  податкових  активів  та  відстрочених  податкових 
зобов'язань порушено вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 17 "Податок на 
прибуток", а також допущенні арифметичні помилки. 

В  результаті  в  фінансовій  звітності  Групи  за  2011  рік  завищені  відстрочені  податкові 
активи станом на 01.01.2011 року та на 31.12.2011 року, занижений непокритий збиток станом на 
01.01.2011 року та на 31.12.2011 року,  викривлений фінансовий результат  за 2011 рік,  а саме, 
завищений чистий прибуток за 2011 рік та  занижений чистий збиток за 2011 рік.



Умовно-позитивна думка
На нашу думку,  за  винятком впливу питань,  про які  йдеться у параграфі  "Підстава  для 

висловлення  умовно-позитивної  думки", консолідована  фінансова  звітність  справедливо  та 
достовірно  у  всіх  суттєвих  аспектах  відображає  фінансовий  стан  Групи  на  31.12.2011  року, 
фінансові  результати  діяльності,  рух  грошових  коштів  за  2011рік,  згідно  з  нормативними 
вимогами  щодо  організації  бухгалтерського  обліку  та  звітності,  діючими  в  Україні  протягом 
періоду перевірки.

Висловлення думки Аудитора щодо іншої допоміжної інформації на виконання Вимог 
до  аудиторського  висновку  при  розкритті  інформації  емітентами  цінних  паперів  (крім 
емітентів облігацій місцевої позики), затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011 р.:

Вартість чистих активів
Вартість чистих активів Групи станом на 31.12.2011 року становить 167 640 тис. грн. та 

більша статутного фонду на 141 340 тис. грн., що свідчить про дотримання вимог 155 Цивільного 
кодексу України.

Наявність  суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою  звітністю,  що  підлягала  
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається  
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю

Суттєвих  невідповідностей  між  фінансовою  звітністю,  що  підлягала  аудиту,  та  іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю за 2011 рік, не виявлено.

Виконання значних правочинів 
Фінансову  інформацію  стосовно  виконання  значних  правочинів  (10  і  більше  відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України 
"Про  акціонерні  товариства"  повно  та  достовірно  у  всіх  суттєвих  аспектах  відображено  у 
консолідованій фінансовій звітності Групи за 2011 рік.

Стан корпоративного управління (внутрішнього аудиту)
Компетенція,  порядок  прийняття  рішень  органами  управління  та  контролю  Товариства 

визначаються Статутом та відповідними Положеннями,  які  не приведені  у відповідність згідно 
чинному  законодавству.Принципи  (кодекс)  корпоративного  управління  не  затверджені.  В 
Товаристві існує відділ внутрішнього аудиту. Посада корпоративного секретаря не запроваджена. 
Стан корпоративного управління не можна вважати задовільним.

Ідентифікації  та  оцінки  аудитором  ризиків  суттєвого  викривлення  фінансової  
звітності внаслідок шахрайства

Результати  проведених  нами  в  ході  аудиторської  перевірки  аудиторських  процедур 
дозволили нам отримати достатню впевненість в тому,  що консолідована фінансова звітність в 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. 

Даний висновок складено у п’ятьох примірниках, що мають рівну юридичну силу.

Основні відомості про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"
Свідоцтво  про  внесення  до  Реєстру  аудиторських  фірм  та  аудиторів,  які  одноособово 

надають аудиторські послуги № 3727, видане згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 
160/3  від  02.03.2006 року,  (термін чинності  свідоцтва  продовжено до 24.02.2016 року згідно з 
Рішенням Аудиторської палати України № 228/4 від 24.02.2011 року).



Свідоцтво  про  внесення  до реєстру аудиторських  фірм,  які  можуть  проводити  перевірки 
фінансових установ,  що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів  № АБ 000058, видане 
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 313 від 13.02.2007 
року  (термін чинності свідоцтва продовжено до 24.02.2016 року).

Код ЄДРПОУ:  34013943
Місцезнаходження:  61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 809.
Контактні телефони (факс):  057-760-16-19, 057-760-16-17 
Договір про надання аудиторських послуг б/н від 30.06.2011 р. та додаткова угода до нього 

від 01.11.2011 р.

Генеральний директор 
Товариства з обмеженою відповідальністю
"ГЛОССА-АУДИТ"                                                                       Каплін Андрій Павлович
Сертифікат аудитора серія А №003869 від 
25.06.1999р. , діючий до 25.06.2013р.

м. Харків
"23" квітня 2012 року

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Згiдно  затвердженого  статуту  Товариство,  крiм  транспортування,  постачання  природного  газу 
виконує додатковi роботи: 
-видача  технiчних  умов  на  пiдключення  до  газорозподiльних  мереж  (узгодження  проектної 
документацiї); 
-приєднання новозбудованих об'єктiв до дiючих систем газопостачання; 
-приймання в експлуатацiю об'єктiв газопостачання; iншi види робiт (послуг); 
-будiвництво систем газопостачання та iнших iнженерних мереж; 
- газифiкацiя; 
-проектна дiяльнiсть (для нового будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту); 
-техобслуговування, ремонт приладiв та обладнання; -реалiзацiя скрапленого газу. 
По  ВАТ "Кiровоградгаз",  станом  на  1.01.2012  року,  в  експлуатацiї  знаходяться:  4  752,792  км 
розподiльчих газопроводiв. 
Споруд на газопроводах: 
- ГРП     265 шт. 
- ШРП    974 шт. 
- станцiй катодного захисту    553 од. 
- засувок на лiнiйнiй частинi газопроводу    2 945 шт. 
Довжина  газопровiдних  мереж  останнiми  роками  повсюдно  зростає.  Наразi  проблема  старих, 
часто  непридатних  до подальшої  експлуатацiї  трубопроводiв  залишається.  Серед чинникiв,  що 
пришвидшують  зношення  i  спричиняють  аварiї  трубопроводiв,  щораз  бiльше  навантаження 
автомобiльним транспортом, блукаючi струми та змiни у безпосередньому оточеннi трубопроводу 
(змiна  рiвня  грунтових  вод,  забруднення  грунту).  Погiршення  стану  пiдземної  iнфраструктури 



створює серйознi проблеми в комунально-побутовiй сферi (i навiть небезпеку для життя людей) та 
призводить  до  значних  фiнансових  затрат.  Найбiльш  рацiональним  заходом  для  розв'язання 
проблеми, вважається постiйний монiторинг стану мереж i планове вiдновлення зношених дiлянок 
газопроводiв i їх ремонт.
     Товариством  планується  до  2015  року  провести  ряд  заходiв  направлених  на  пiдвищення 
ефективностi  роботи  газотранспортної  системи,  забезпечення  надiйного  та  безпечного 
провадження  лiцензованої  дiяльностi  на  довгостроковий перiод,  проведення  комплексу робiт  з 
полiпшення експлуатацiйних характеристик газопроводiв та споруд на них. 
З  метою забезпечення  безперебiйного  та  безаварiйного  газопостачання  споживачiв,  зменшення 
втрат природного газу, протягом 2011 року товариством придiлялася значна увага реконструкцiї,  
розвитку, а також пiдтримання в належному технiчному станi газорозподiльних мереж та споруд 
на них в межах областi. Станом на 01.01.2012 року було виконано комплекс запланованих робiт по 
бслуговуванню систем газопостачання за вказаний перiод: 
-  обстежено  приладовим  методом  контролю  газових  мереж,  при  цьому,  аварiйно-небезпечних 
газопроводiв не виявлено, км     974,935 
- проведено реконструкцiю ГРП, ШРП, засобiв ЕХЗ, шт.     7 
- проведено капiтальний ремонт будiвель ГРП, шт.      16 
- ремонт газового обладнання на ГРП, шт.    27 
вiдремонтовано, шт.: 
      - газових колодязiв    10 
       - комплексiв засобiв ЕХЗ     101 
       - виконано пофарбування надземних газопроводiв, км     18,223 
       - замiнено газових мереж, км     3,049 
       -  виявлено  та  усунено  пошкодження  iзоляцiйного  покриття  на  пiдземних  газопроводах 
довжиною, км     0,083 
       - проведено ремонти контурiв заземлення та блискавкозахисту, шт.     30 
       - замiнено засувок на газопроводах, шт    3. 
Затрати пiдприємства на виконання вищезазначених заходiв склали 3842,10 тис.грн. Газопроводи i 
споруди на них, якi за результатами обстеження потребували капiтального ремонту, включено до 
"Плану вiдновлення, реконструкцiї та розвитку державного майна по ВАТ "Кiровоградгаз" на 2012 
рiк".

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За перiод 2007-2011 рокiв залишкова вартiсть основних засобiв зросла на 40111тис.грн. за рахунок 
безкоштовного  прийняття  на  баланс  газопроводiв  та  споруд  на  них,  згiдно  рiшень  органiв 
мiсцевого самоврядування, та придбання транспортних засобiв, машин, обладнання i малоцiнних 
необоротних активiв. 
Товариством  розроблено  i  реалiзується  ряд  заходiв,  направлених  на  ефективне  та  ощадливе 
використання природного газу усiма категорiями споживачiв i у першу чергу -населенням. Одним 
з  таких заходiв  є  оснащення  житлового фонду лiчильниками газу,  де  газ  використовується  на 
опалення примiщень. Починаючи з червня 2006 року i по сьогоднiшнiй день у Кiровоградськiй 
областi розроблена i впроваджується "Програма оснащення житлового фонду лiчильниками газу".
План вiдновлення та розвиток державного майна на 2011рiк складає - 10832,19 тис.грн.(без ПДВ) в 
тому  числi:  на  капiтальний  ремонт  -  10832,19  тис.грн.,  план  на  капiтальне  будiвництво  - 
8838тис.грн.  Фактично  виконано  4650,3  тис  грн..  в  т.ч.  кап.ремонт  -  4650,3  тис.грн., 
кап.будiвництво - 6284 тис.грн.,в т.ч на держмайно -838 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 



спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31 грудня 2011 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби на загальну 
суму  152296  тис.  грн.  по  залишковiй  вартостi.  Основнi  засоби  вiдображаються  у  звiтностi  по 
фактичних  витратах  на  їх  придбання,  доставку,  установку,  спорудження  i  виготовлення  у 
вiдповiдностi  з  Положенням  (стандартом)  бухгалтерського  облiку  7  "Основнi  засоби".  Для 
своєчасного  i  достовiрного  вiдображення  в  облiку  операцiй  по  руху  основних  засобiв, 
Товариством вiдкритi iнвентарнi картки типової форми №03-6, з вiдображенням в них необхiдної 
iнформацiї. Мається коротка iндивiдуальна характеристика об'єкта, що включає кiлька найбiльш 
важливих  для  даного  об'єкта  кiлькiсних  i  якiсних  показникiв.  Нарахування,  та  облiк  зносу 
Товариством в 2011 роцi проводилась згiдно ст.8 Закону України "Про оподаткування прибутку 
пiдприємств"  №283/97-ВР вiд  22.02.1997 р.,  а  з  квiтня  2011  року  згiдно  Податкового  кодексу 
України.  Переоцiнки об'єктiв  основних засобiв  в звiтному роцi  не проводились.  Iнвентаризацiя 
основних  засобiв,  нематерiальних  активiв,  товарно-матерiальних  цiнностей,  грошових  коштiв  i 
документiв та розрахункiв проведена в повному обсязi. 
Товариством  згiдно  положень  облiкової  полiтики  встановлений  вартiсний  критерiй  щодо 
вiдповiдностi  придбання  необоротних  матерiальних  активiв  до  класу  малоцiнних  необоротних 
матерiальних  активiв  в  розмiрi  2000  грн.,  та  встановлено  100-вiдсоткове  нарахування  зносу.  
Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок перiоду складає 37,5 %, на кiнець-39,1 %. 
Згiдно плану капiтального будiвництва на 2011 рiк ВАТ "Кiровоградгаз" передбачено 11245 тис. 
грн. фактично виконано 9861 тис.  грн.  з  них на :  -  капiтальне будiвництво план 5018тис.  грн. 
фактично виконано 1904 тис. грн. 
Для  забезпечення  безаварiйного  та  безперебiйного  постачання  газом  на  проблемних  дiлянках 
газопроводiв, для вирiвнювання тиску в газопроводах виконано кiльцювання газових мереж, та 
додатково встановленi ШГРП, на суму 157 тис.грн i введено 0,22 км газових мереж, що покращило 
систему  газопостачання  в  цiлому.  в  Кiровоградськiй  областi,  починаючи  з  червня  2006  року 
впроваджується програма встановлення приладiв облiку газу в помешканнях громадян за рахунок 
цiльової надбавки до тарифу на постачання природного газу, в тому числi за 2011 рiк встановлено 
i замiнено -1322 шт. на суму 946 тис.грн. З метою усунення розбалансування газу, та контролю за 
використанням природного газу у 2011 роцi було встановлено -3 шт. нових вузлiв облiку i 2 шт. - 
дублюючих вузли облiку на пiдприємствах областi.на суму - 302 тис.грн. 
У  2011  роцi  ВАТ  "Кiровоградгаз"  прийняло  участь  у  будiвництвi  пiдвiдного  газопроводу  до 
с.Василiвка Долинського району на суму -319 тис.грн. загальна довжина газопроводу - 12,5 км де 
буде газифiковано -276 ж/будинкiв. У цьому роцi впроваджено на ГРП-1 в м Кiровоградi комплект 
телемеханiки для контролю параметрiв ГРП ( недопущення виникнення аварiйних ситуацiй) на 
суму  -60  тис.грн.  А  также  збудовано  два  тренувальнi  майданчик  на  суму  -59  тис.грн., 
реконструкцiя  примiщення  пiд  автомийку-  на  суму  -57  тис.грн.  та  iнше.  У  2011  роцi  також 
iнвестицiї були направленi на придбання i замiну обладнання при планi 3820 виконання склало - 
4380  тис.грн.  Капiтальнi  ремонти  за  рахунок  капiтальних  iнвестицiй  у  2011  роцi  склали  2684 
тис.грн. Придбання iнших необоротних активiв на суму- 594 тис.грн. Придбання нематерiальних 
активiв  -299  тис.грн.  План  на  2012  рiк  складає  14290  тис.грн  в  тому  числi:  -  капiтальне 
будiвництво 7426 тис.грн -  придбання i  замiну обладнання-5189 тис.грн.  -  капiтальний ремонт 
1385 тис.грн. - нематерiальнi активи-290 тис.грн 
У 2011 роцi були вирiшенi наступнi екологiчнi питання: 
- проведена iнвентарiзацiя джерел викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря; 
- проводено лабораторнi дослiдження стiчних вод; 
- проводилось вивезення та утилiзацiя небезпечних вiдходiв; 
- сплачувались збори за забруднення навколишнього природного середовища. 



У 2012 роцi потребують вирiшення наступнi екологiчнi питання: 
- отримання лiмiтiв на утворення небезпечних вiдходiв I-IV класу небезпеки; 
- сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел; 
- страхування об'єктiв пiдвищеної небезпеки; 
- розробка технiчних паспортiв на небезпечнi вiдходи.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень
До проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства можна вiднести: 
1. Макроекономiчнi 
а) ситуацiя в економiцi 
б) пiдвищення рiвня конкуренцiї на ринку послуг 
в) митна полiтика 
г) вiдсутнiсть стабiльного правового поля. 
2. Мiкроекономiчнi 
а) нестабiльнiсть ринкового середовища 
б) вiдсутнiсть обiгових коштiв для оновлення виробництва, фiзичний i моральний знос основних 
засобiв та неможливiсть вiдновлення устаткування 
в) загроза банкрутства 
г) незадовiльний стан проплат за природний газ 
д) висока цiна на енергоносiї.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 
порушення законодавства
Протягом 2011 року ВАТ "Кiровоградгаз" було сплачено штрафних санкцiй на суму 2552 тис грн. 
Штрафнi санкцiї нарахованi ДК "Газ України" за несвоєчасну оплату отриманого природного газу,  
та контролюючими органами в зв'язку з плановими перевiрками.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента
У 2011 роцi Товариство не залучало грошовi кошти шляхом здiйснення додаткової емiсiї акцiй чи 
випуску  облiгацiй.  В серпнi  2011 року пiдприємством залучались  кредитнi  ресурси  на  умовах 
овердрафту в АТ "Дельта банк" на загальну суму 628 тис.грн.  на поповнення обiгових коштiв. 
Станом на 1 сiчня 2012 року заборгованiсть по кредитним ресурсам вiдсутня. За користуванням 
кредитом сплачено 4 тис.грн. 
За  сiчень-грудень  2011  року  в  цiлому  по  ВАТ  досягнуто  оптимальне  спiввiдношення  мiж 
поточними активами та зобов'язаннями, що пiдтверджує коефiцiєнт покриття: на кiнець перiоду 
на 1 грн. поточних зобов'язань припадає 1,05 грн. поточних активiв. Зменшення даного показника 
на протязi перiоду склав 0.09 од. 
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi на кiнець року склав 0.95 (при нормативному значеннi 0,6-0,8). 
Зниження коефiцiєнта за перiод склало 0,6 одиниць, в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2010 
року. 
Порогове  значення  коефiцiєнту  абсолютної  лiквiдностi знаходиться  в  межах  >0  ,  на  кiнець 
перiоду його значення склало 0,149 одиниць, зростання 0,11 одиниць. 
На протязi перiоду чистий оборотний капiтал зменшився на 3979 тис.грн. (39%) проти минулого 
року i склав станом на 1 сiчня 2012 року 6392 тис.грн. 
За  2011  рiк  коефiцiєнт  фiнансування мав  тенденцiю  до  росту,  в  порiвняннi  з  сiчнем-груднем 
мiсяцями минулого року його значення зросло на 26% (0,33од.). 
При  пороговому  значеннi  >0,1  на  протязi  перiоду  коефiцiєнт  забезпеченостi  власними 



оборотними засобами мав значення вiд 0.1405 до 0.0492, що пiдтверджує стале значення питомої 
ваги власних оборотних коштiв. 
Коефiцiєнт маневреностi проти плану зрiс на 43%, а його значення склало 0,0381.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для покращення, захисту та розширення результатiв роботи з iншої дiяльностi необхiдно: 
1.Збiльшення обсягiв за рахунок: -здiйснення рекламної дiяльностi в ЗМI, спiвпрацi з ЖЕКами, 
рекламних щитiв; -монiторингу цiн в розрiзi конкурентiв ; -формування заохочувальних цiн на 
деякi послуги (де ВАТ "Кiровоградгаз" не є монополiстом) для залучення замовникiв; -залучення 
спецiалiстiв-маркетологiв та вивчення ринку послуг; -розширення номенклатури послуг; -бiльш 
мобiльного обслуговування замовникiв з пiдключенням рiзних пiдроздiлiв; -заохочення всiх 
працiвникiв з iншої дiяльностi щодо покращення кiнцевих результатiв. 2.Контроль за витратами та 
обгрунтованiсть непередбачених планом витрат. Для покращення результатiв роботи по реалiзацiї 
скрапленого газу: -вчасна закупка аукцiонного та комерцiйного газу; -стабiльного та вчасного 
забезпечення УЕГГ скрапленим газом.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік
1. Постачання природного газу. 
В  товариствi  передбачається  придбання  транспортних  засобiв  спецiального  призначення. 
Долинське УЕГГ обслуговує 3 адмiнiстративних райони Кiровоградської  областi - Долинський, 
Устинiвський та Новгородкiвський. Для доставки контролерiв служби облiку у вiддаленнi населенi 
пункти  використовується  автобус  КАВЗ  1987  року  випуску.  В  Олександрiйському  УЕГГ 
обслуговує  Олександрiйський  та  Петровський  райони,  населенi  пункти  вiддаленi  вiд  м. 
Олександрiя  до  85  км.  Для  доставки  працiвникiв  у  сiльськi  населенi  пункти  також 
використовується  автобус  КАВЗ  1980  року  випуску,  який  пiдлягає  списанню  по  термiну 
експлуатацiї. 
Експлуатацiя  цих транспортних засобiв  потребує  значних витрат на пiдтримання їх технiчного 
стану,  витрат на паливо, значно бiльших, нiж при експлуатацiї  сучасних транспортних засобiв. 
Крiм того,  протягом тривалого часу автобуси  знаходяться  у ремонтi,  що не дозволяє службам 
облiку оперативно та ефективно виконувати покладенi на них функцiї. 
Замiна вищезгаданих автобусiв на мiкроавтобуси (Газель) дозволить зекономити витрати палива 
та  пiдвищити  ефективнiсть  використання  робочого  часу  контролерами.  Придбання  2-х 
мiкроавтобусiв ГАЗ 330213 дозволить зменшити витрати на експлуатацiю транспорту, зменшити 
час простою, дозволить пiдвищити ефективнiсть роботи УЕГГ. 
Планом повiрки побутових лiчильникiв газу, що використовуються населенням для розрахункiв за 
послуги  з  газопостачання,  на  2012  рiк  по  Головному  пiдприємству  ВАТ  "Кiровоградгаз" 
передбачено провести повiрку 7500 лiчильникiв.  Виконання плану повiрки потребує  створення 
додаткової  бригади  працiвникiв,  якi  виконують  демонтаж  лiчильникiв,  транспортування 
лiчильникiв  до  мiсця  повiрки,  та  встановлення  повiрених  лiчильникiв.  Придбання  для 
новоствореної  бригади  спецiалiзованого  автомобiля  для  транспортування  лiчильникiв  газу  вiд 
споживача до мiсця повiрки (та вiд мiсця повiрки до споживача) дозволить: 
-  зменшити  витрати  на  паливо,  в  порiвняннi  з  автомобiлями  УАЗ,  що  використовуються  для 



транспортування лiчильникiв; 
- знизити вартiсть ремонту автомобiлiв за рахунок зменшення частоти ремонтiв, 
- зменшити простої транспорту, пов’язанi з ремонтом, 
- зменшити тривалiсть перiоду вiдсутностi лiчильника у зв'язку з повiркою.
 Як результат - дозволить пiдвищити якiсть послуги з газопостачання. 
Облiк природного газу . 
Необхiднiсть встановлення дублюючого вузла облiку газу на ЗАСТ "Надiя" викликана тим, що 
дане пiдприємство є одним з найбiльших споживачiв природного газу в областi, яке використовує 
природний  газ  для  виробничих  потреб  (тепличний  комбiнат).  Обрахунок  спожитого  газу 
проводиться  методом  "змiнного  перепаду",  даний  метод  є  застарiлим  i  дозволяє  проводити 
манiпуляцiї з ЗВТ, якi впливають на фактичне споживання газу. 
З метою попередження випадкiв несанкцiонованого вiдбору природного газу, газове господарство 
вважає  за  доцiльним встановити  дублюючий вузол  облiку газу  з  вимикаючими пристроями за 
територiєю даного пiдприємства. На пiдставi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 серпня 
2001р.  №  1089  "Про  Концепцiю  створення  єдиної  систему  облiку  природного  газу"  ВАТ 
"Кiровоградгаз"  планує  впроваджувати  цю  постанову  в  дiю,  а  саме:  планується  впровадити 
систему збору,  обробки та  передачi  iнформацiї  методом дистанцiйного зняття  показiв  з  вузлiв 
облiку  газу,  що  дозволить  вести  оперативний  контроль  за  використанням  природного  газу 
промисловими споживачами та  пiдприємствами ТКЕ та  оперативно  реагувати  на  вiдхилення  в 
роботi вузiв облiку газу, що в свою чергу зумовить зменшення нормованих втрат до 250 тис. м 
куб. Для цього, необхiдно придбати обладнання, встановити його на пiдприємствах та запустити в 
роботу. 
Iнше. 
Замiна морально застарiлої та фiзично зношеної комп'ютерної технiки, придбаної у 1999-2000 р. р. 
дозволить  покращити  умови  обслуговування  споживачiв  у  абонентних  вiддiлах,  пiдвищити 
ефективнiсть  (швидкiсть  та  якiсть)  роботи  операторiв.  Встановлення  джерела  безперебiйного 
живлення на робочих мiсцях операторiв, якi вносять найбiльш важливу iнформацiю до баз даних 
споживачiв,  забезпечить  збереження  внесеної  iнформацiї  та  цiлiснiсть  баз  даних  за  рахунок 
вiдсутностi впливу аварiйних вiдключень вiд сервера, незавершених транзакцiй та iн. Придбання 
ноутбукiв  для  виїзної  роботи  метрологiв  з  комплексами  по  облiку  газу,  що  програмуються 
дозволить проводити налаштування датчикiв, роботу з коректорами, обчислювачами. В зв'язку з 
недостатнiм  фiнансуванням  в  минулi  роки  товариство  не  змогло  в  повнiй  мiрi  реалiзувати 
запланованi задачi щодо модернiзацiї комплексу програмного забезпечення, а також забезпечити 
придбання  лiцензованого  програмного  забезпечення.  Незважаючи  на  те,  що  бiльшiсть  нових 
комп'ютерiв  придбаваються  з  операцiйними  системами,  але  ще  велика  кiлькiсть  парку 
комп'ютерiв, якi не забезпеченнi лiцензованим програмним забезпеченням. 
Крiм того, необхiдно лiцензування офiсних продуктiв, та легалiзацiя операцiйних систем ранiше 
придбаної  технiки,  що  використовуються  в  органiзацiї.  Переважна  бiльшiсть  продуктiв,  що 
потребують лiцензування: офiснi продукти,  сервернi та клiєнтськi операцiйнi  системи Microsoft 
Windows.  Загалом  для  лiцензування  операцiйних  систем  та  офiсних  продуктiв  необхiдно  33,0 
тис.грн. Автоматизацiя облiку споживання природного газу та розрахункiв з юридичними особами 
на  базi  програмного  продукту  "1С:Пiдприємство  Оперативний  облiк"  дозволить  пiдприємству 
удосконалити  та  спростити  процес  отримання,  зберiгання,  обробки,  аналiзу  та  обмiну 
iнформацiєю,  запровадити  єдиний  пiдхiд  в  даному  напрямку  в  усiх  структурних  пiдроздiлах. 
Таким чином, буде досягнуто скорочення витрат часу i працi, пiдвищення продуктивностi працi, 
покращення  рiвня  та  якостi  обслуговування  споживачiв,  що  в  загальному пiдсумку  позитивно 
позначиться  на  основних  показниках  дiяльностi  ВАТ  "Кiровоградгаз".  Витрати  на  придбання 
програмного  продукту  -  146,1  тис.грн.  Витрати  на  впровадження  програмного  продукту  -  111 
тис.грн. Замiна сервера баз даних бiлiнгової системи по облiку газу необхiдна у зв'язку з фiзичним 
зносом iснуючого сервера.
 Протягом 2007-2010 рокiв по ВАТ "Кiровоградгаз" повiренi 43 613 побутових лiчильникiв газу, 
якi встановленi у населення. З них за результатам повiрки визнано непридатними до подальшої 
експлуатацiї 8 454 лiчильника, 4 198 лiчильникiв було вiдремонтовано в умовах сервiсних центрiв 



та  на  заводах  виробниках,  4  256  лiчильникiв  визнано  такими,  що не  пiдлягають  ремонту  або 
ремонт яких економiчно недоцiльний.  З  цiєї  кiлькостi  лiчильникiв  споживачами за  свої  кошти 
було придбано для замiни тих, що вийшли з ладу, 3 252 лiчильника.
 З метою пiдвищення надiйностi систем газопостачання, забезпечення облiку фактичних витрат 
газу, до кiнця 2012 року планується встановити 748 лiчильникiв газу споживачам, лiчильники яких 
були визнанi непридатними до подальшої експлуатацiї, ремонт яких неможливий або недоцiльний, 
та якi не в змозi придбати новi лiчильники газу для замiни. 
Влаштування  контакт-центру для обслуговування  споживачiв  на  базi  цифрової  АТС дозволить 
забезпечити  автоматичний  дозвон,  направлення  повiдомлення  про  заборгованiсть  та  iн., 
багатоканальне оброблення звернень споживачiв природного газу (фiзичних та юридичних осiб) з 
мережi мiського та мобiльного телефонiв, а також звернень через СМС, a-mail, Реалiзацiя даного 
заходу буде  проводитися  засобами IP  телефонiв,  що  включають у  себе  2  канали  ISDN-PRI,  4 
канали  мобiльного зв'язку рiзних  операторiв,  а  також серверне i  комунiкацiйне  обладнання.  2. 
Розподiл природного газу. 
Реконструкцiя  та  капiтальний  ремонт  газопроводiв  та  споруд  на  них,  проводитиметься  у 
вiдповiдностi  з  "Планом  вiдновлення,  реконструкцiї  та  розвитку  державного  майна  по  ВАТ 
"Кiровоградгаз"  на  2012 рiк"  в  обсязi  стовiдсоткового  розмiру амортизацiйних  вiдрахувань  вiд 
транспортування  природного  газу,  скоригованих  на  фактичнi  рiчнi  обсяги  транспортування  та 
частини прибутку пiдприємства. 
Планується  модернiзацiя,  капремонт  та  придбання  транспортних  засобiв  спецiального 
призначення, якi використовуються для виконання аварiйних викликiв та обслуговування систем 
газопостачання.  На даний час  автомобiлi  спецiального  призначення на  пiдприємствi  зношенi  в 
середньому на 70%. Так, в аварiйно-диспетчерських службах (далi АДС), службах експлуатацiї  
пiдземних газопроводiв (далi СЕПГ), службах внутрiшньо-будинкового обладнання (далi ВБО) та 
iн.  експлуатуються  автомобiлi  застарiлих  конструкцiй  ГАЗ-52,  ГАЗ-53,  З?Л-130,  ще  1985-1990 
рокiв випуску.  Такий транспорт не рентабельний до вiдновлення, в частинi  витрат палива - не 
економний.  Тому,  постало  питання  проведення  замiни  великовагового,  нерентабельного 
автотранспорту на бiльш ефективний та економний у використаннi - типу Газель, УАЗ. 
Заходи  спрямованi  на  зниження  виробничо-технологiчних  витрат  та  понаднормованих  втрат 
природного газу. Встановлення лiчильникiв газу споживачам (населення). На виконання:
- постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.08.2001 року № 1089 "Про Концепцiю створення 
єдиної системи облiку газу"; 
- Закону України "Про забезпечення комерцiйного облiку природного газу"; 
-  постанови  НКРЕ  України  вiд  28.12.2011  року  №  147  "Про  затвердження  тарифiв  на 
транспортування природного газу розподiльними трубопроводами та постачання природного газу 
за регульованим тарифом" та прискорення оснащення житлового фонду Кiровоградської областi 
лiчильниками газу i зменшення втрат газу планується: 
-  за  рахунок  складової  тарифу  на  транспортування  природного  газу  встановити  силами  ВАТ 
"Кiровоградгаз" 5 179 лiчильникiв газу на суму 5 416,0 тис.грн. з ПДВ. 
Придбання сучасних приладiв дiагностики i обстеження та впровадження систем протиаварiйного 
захисту  систем  газопостачання.  З  метою  недопущення  надзвичайних  ситуацiй  в  системах 
газопостачання,  упровадження  енергоощадних  технологiй  i  технiки  та  зменшення  втрат 
природного  газу  пiдприємством в  2012 роцi  планується  придбати  нових сучасних  приладiв  та 
обладнання на суму 925,53 тис.грн. з ПДВ. 
Основними напрямками вищезазначених заходiв є: 
-  виробничо-технiчний  аспект:  забезпечення  безперебiйної  та  безаварiйного  роботи  системи 
газопостачання;  прогнозування  технiчного  стану  газопроводiв,  своєчасне  виявлення  мiсць  їх 
пошкодження  та  попередження  розгерметизацiї  газопроводiв;  вдосконалення  структури 
енергетичного обладнання. 
- фiнансово-економiчний аспект: скорочення експлуатацiйних затрат на усунення витокiв газу з 
систем газопостачання; зниження витрат ПЕР. 
- соцiальний аспект: пiдвищення продуктивностi працi. 
Iнше. 



На сьогоднiшнiй день пiдприємство має парк комп"ютерної та оргтехнiки близько 100 одиниць, 
яка була придбана ще в 2000-2003 роках. Частина зазначеної технiки зношена фiзично i виходить з 
ладу; частина морально застарiла i потребує замiни. Крiм того, недостатня продуктивнiсть технiки 
призводить до неефективного використання робочого часу працiвникiв товариства i зменшенню 
продуктивностi  працi  останнiх.  З  урахуванням  розвитку  пiдприємства  для  забезпечення  нових 
робочих  мiсць,  у  тому  числi  й  для  комп'ютеризацiї  iснуючих  не  комп"ютеризованих  робочих 
мiсць, щорiчно додатково потрiбно до 70 одиниць комп'ютерної технiки, що складає 135,0 тис.грн. 
Вказана комп'ютерна технiка буде використовуватися для забезпечення робочих мiсць працiвникiв 
експлуатацiйних служб пiдприємства (служб ВБО, ЕПГМ, ЕХЗ, АДС). 
Сьогоднi в Українi розроблено i реалiзується ряд заходiв, направлених на ефективне та ощадне 
використання  природного  газу  усiма  категорiями  споживачiв  i  у  першу  чергу  населенням.  В 
результатi встановлення приладiв облiку газу, переведення квартир на автономне опалення, замiна 
зношеного  та  застарiлого газовикористовуючого  обладнання,  змiни  цiни на газ,  пiдтвердження 
пiльг, перерахунок цiни газу по категорiям споживання, внаслiдок чого зросла кiлькiсть звернень 
споживачiв до абонентського вiддiлу, для врегулювання даних питань. В зв’язку з цим виникла 
необхiднiсть розширення примiщення абонентського вiддiлу та обслуговування абонентiв у рядi 
управлiнь, а саме: у м. Знам'янка. 
З  метою  складання  загальної  схеми  Кiровоградської  областi  необхiдно  виконати  гiдравлiчнi 
розрахунки  газопроводiв  населених  пунктiв  районiв  в  кiлькостi  9  шт.,  кошторисна  вартiсть 
проектних робiт складає 250,0 тис.грн. з ПДВ. Дана програма передбачає виконання лiцензiатом 
зобов'язань  щодо  зниження  обсягiв  ВТВ  та  нормованих  втрат  за  результатами  реалiзацiї 
iнвестицiйної  програми, а саме: за 2011 рiк у порiвняннi з 2010 роком виробничо-технологiчнi 
витрати та нормованi втрати зменшилися на 2,5%, що було досягнуто за рахунок: 
- бiльш широкого застосування технологiї "холодної врiзки", що дозволило скоротити витрати по 
статтi  "зниження  тиску  для  приєднання  новозбудованих  газопроводiв"  (без  продувки,  без 
зниження тиску); 
- замiни газових мереж; 
- ремонт та замiна обладнання ГРП, ШРП; 
-  застосування  на  газопроводах-вводах  та  внутрiшньобудинкових  газопроводах  низького  тиску 
шарових  кранiв,  якi  не  потребують  змащення.  Це  дозволяє  пiдвищити  рiвень  зовнiшньої  та 
внутрiшньої герметичностi та скоротити втрати; 
- замiни опалювального обладнання ГРП бiльш економiчним та встановлення на ГРП лiчильникiв. 
Це дозволяє скоротити витрати газу за статтею "опалення ГРП"; 
- впровадження сучасних ущiльнюючих матерiалiв; 
- використання новiтнiх приладiв для пошуку витокiв газу; 
-  замiни  зношених  засувок,  якi  в  процесi  експлуатацiї  швидко  втрачають  герметичнiсть  та 
потребують частого обслуговування (змащення, замiни ущiльнюючих матерiалiв); 
- застосування ефективних засобiв захисту газопроводiв вiд електрохiмiчної корозiї. 
Таким чином,  спостерiгаючи динамiку споживання природного газу на виробничо-технологiчнi 
витрати  та  нормованi  втрати  за  вiдповiднi  звiтнi  перiоди,  вiдслiдковується  чiтка  тенденцiя  до 
зменшення  обсягiв  витрат  та  втрат  природного  газу  в  процесi  його  транспортування 
газорозподiльними мережами. 
Інвестицiйна  програма  по  ВАТ "Кiровоградгаз"  на  2012  рiк  передбачає  виконання  зобов'язань 
щодо  технiчного  розвитку  (переозброєння),  модернiзацiї  систем  газопостачання,  замiни 
(реконструкцiї,  перекладки)  розподiльних  газопроводiв,  забезпечення  захисту  пiдземних 
газопроводiв  вiд  електрохiмiчної  корозiї,  впровадження  та  розвитку  автоматизацiї  процесiв 
управлiння об'єктами газопостачання, впровадження та розвитку систем зв’язку i телекомунiкацiй 
та зменшення втрат природного газу з урахуванням державного та iншого майна.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 



розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Протягом 2011 року Товариством було подано до мiсцевих судiв 649 позовних заяви, заяв про 
видачу судових наказiв на загальну суму 1 315,5тис. грн. про стягнення з боржникiв - фiзичних 
осiб заборгованостi за спожитий природний газ, 319 з яких на суму 516,3тис.грн. задоволено, 4 
позови на суму 7,0тис. грн. вiдмовлено, 326 позовiв на суму 792,2тис. грн. знаходяться в стадiї 
розгляду. 
31.10.2011р.  подано  апеляцiйну  скаргу  на  рiшення  Кiровоградського  районного  суду 
Кiровоградської  областi  про  задоволення  позовної  заяви  Гоцуляк  О.С  до  Уманського  Л.М., 
Уманської С.В., ВАТ "Кiровоградгаз", ПАТ КБ "Надра" про визнання права власностi на майно, 
виключення майна iз опису та зняття з нього арешту. 
18.01.2012р. рiшенням апеляцiйного суду Кiровоградської областi апеляцiйну скаргу Товариства 
було задоволено, в задоволення позовних вимог Гоцуляк О.С. вiдмовлено в повному обсязi. 
- Заступником прокурора Кiровоградської областi в iнтересах держави було подано позовну заяву 
до  ВАТ  "Кiровоградгаз"  про  стягнення  4  245  675,27грн.  Рiшенням  Господарського  суду 
Кiровоградської областi вiдмовлено у задоволеннi позову у повному обсязi. 
20.01.2011р.  рiшенням  Днiпропетровського  апеляцiйного  господарського  суду  рiшення  суду  I 
iнстанцiї залишено без змiн (вiдмовлено у задоволеннi апеляцiйної скарги). 
-  Державною  iнспекцiєю  з  контролю  за  цiнами  в  Кiровоградськiй  областi  подано  до  ВАТ 
"Кiровоградгаз" позовну заяву про стягнення з товариства економiчних санкцiй в розмiрi 4 659 
077,94грн. На даний час розгляд справи зупинено. 
- ВАТ "Кiровоградгаз" подано позов про стягнення з ДП "Кiровоградтепло" ТОВ ЦНТI УНГА 46 
437,60грн. за будiвництво газопроводу до котельної по вул. Салганнi пiски. 02.11.2011р. позовнi 
вимоги задоволено у повному обсязi. 
- ВАТ "Кiровоградгаз" подано позов до ТОВ "КРМЗ iм. В.К. Таратути" про стягнення 6 960,23грн. 
згiдно з договором про обслуговування зовнiшнiх систем газопостачання. 
03.11.2011 р. 03.11.2011р. винесено рiшення про стягнення з ТОВ "КРМЗ iм. В.К. Таратути"  6 
234,09 грн. основного боргу, 270,51 грн. iндексацiї, 72,37 грн. 3 % рiчних. 
- ВАТ "Кiровоградгаз" подано позовну заяву про стягнення з КП "Вiддiл капiтального будiвництва 
-1" 228 549,00грн. боргу. Справа знаходиться в стадiї розгляду. 
-  ВАТ  "Кiровоградгаз"  подано  позовну  заяву  про  стягнення  з  ТОВ  Виробничий  центр 
"Укргарантсервiс"  18672,34грн.  заборгованостi  за  постачання  природного  газу  та  штрафних 
санкцiй. Справа знаходиться в стадiї розгляду. 
-  ВАТ  "Кiровоградгаз"  подано  позовну  заяву  про  стягнення  з  ТОВ  Виробничий  центр 
"Укргарантсервiс"  2238,70грн.  заборгованостi  за  постачання  природного  газу  та  штрафних 
санкцiй. 
19.01.2012р. Господарським судом Кiровоградської областi позовнi вимоги задоволено в повному 
обсязi. 
-  02.11.2009р.  Ленiнським  вiддiлом  Державної  виконавчої  служби  Кiровоградського  мiського 
управлiння  юстицiї  винесено  постанову  про  вiдкриття  виконавчого  провадження  за  судовим 
наказом  №  9/50  виданим  09.10.2009  р.  про  стягнення  з  ВАТ  "Кiровоградгаз"  заборгованостi 
789540,72грн., 25500,00 грн. державного мита та 118,00 грн. судових витрат. 
ВАТ  "Кiровоградгаз"  було  пiдготовлено  пакет  документiв  та  21.02.2011р.  подано  заяву  про 
зупинення виконавчого провадження, на пiдставi якої було зупинено виконавче провадження. 
-  30.09.2011р.  пiдроздiл  примусового  виконання  рiшень  вiддiлу  Державної  виконавчої  служби 
Головного управлiння  юстицiї  в  Кiровоградськiй  областi  вiдкрито  провадження  на  суму  2  420 
256,63грн.  боргу  з  урахуванням  встановленого  iндексу  iнфляцiї  251  182,15грн.,  рiчних  848 
510,18грн., пеня 25 500,00грн., державне мито 236грн. 
Виконавче провадження зупинено на пiдставi заяви вiд 04.10.2011р. 
-  ВАТ "Кiровоградгаз"  подано скаргу на рiшення Державної  iнспекцiї  з  контролю за цiнами в 
Кiровоградськiй областi про стягнення з ВАТ "Кiровоградгаз" економiчних санкцiй в розмiрi 4 245 
675,27грн. 23.04.2009р. постановою суду було задоволено вимоги викладенi в скарзi та скасовано 
рiшення Державної iнспекцiї з контролю за цiнами в Кiровоградськiй областi про стягнення з ВАТ 



"Кiровоградгаз" економiчних санкцiй в розмiрi 4 245 675,27грн. 20.01.2011р. 
Днiпропетровським апеляцiйним господарським судом рiшення суду першої iнстанцiї залишено в 
силi. 
13.04.2011р. Вищим адмiнiстративним судом України рiшення суду I та II iнстанцiї було залишено 
без змiн, а касацiйну скаргу Державної iнспекцiї з контролю за цiнами в Кiровоградськiй областi 
без задоволення. 
- 26.01.2011р. ВАТ "Кiровоградгаз" подано позовну заяву до ТОВ "КРМЗ iм. В.К. Таратути" про 
стягнення 7 580,54грн. боргу з урахуванням штрафних санкцiй. 
22.03.2011р. рiшенням господарського суду Кiровоградської областi позовнi вимоги задоволенi у 
повному обсязi. 
- ВАТ "Кiровоградгаз" подано позовну заяву до ТОВ "Верес" про стягнення 450 126,78грн. 
Судом  прийнято  рiшення  про  задоволення  позову  у  повному  обсязi.  Постановою 
Днiпропетровського  апеляцiйного  господарського  суду  рiшення  суду  I  iнстанцiї  залишено  без 
змiн. 
01.03.2011р. постановою Вищого Господарського Суду рiшення залишено без змiн. 
- пред'явлено 2 претензiї на суму 66,0тис.грн. до юридичних осiб;
 - пред'явлено 4 претензiї - вимоги на суму 66,8тис. грн.. до юридичних осiб.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 
формі
Результати та аналiз господарювання ВАТ "Кiровоградгаз" за 2009-2011 рр. 
                                                       один вимiру  2009 рiк    2010 рiк  2011 рiк   2010/2009 %  2011/2010 
% 
Реалiзацiя природного газу 
транспортування                        млн м куб       542,6          570,7        589,9          105                   103 
постачання                                 млн м куб        393,4          370,9        401,4           94                  108 
Реалiзацiя скрапленого газу     тон                   2088           2318         1887           111                   81



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента

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

Найменування 
основних засобів

Власні основні засоби (тис. 
грн.)

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. 
грн.)

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

1. Виробничого 
призначення: 147769.000 152222.000 0.000 0.000 147769.000 152222.000

будівлі та 
споруди 141856.000 144444.000 0.000 0.000 141856.000 144444.000

машини та 
обладнання 1465.000 1958.000 0.000 0.000 1465.000 1957.000

транспортні 
засоби 2914.000 3795.000 0.000 0.000 2914.000 3795.000

інші 1534.000 2026.000 0.000 0.000 1534.000 2026.000

2. 
Невиробничого 
призначення:

72.000 74.000 0.000 0.000 72.000 74.000

будівлі та 
споруди 36.000 34.000 0.000 0.000 36.000 34.000

машини та 
обладнання 36.000 40.000 0.000 0.000 36.000 40.000

транспортні 
засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Усього 147841.000 152296.000 0.000 0.000 147841.000 152296.000

Опис Станом на 31 грудня 2011 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби на загальну 
суму  152296 тис.  грн.  по  залишковiй  вартостi.  Основнi  засоби  вiдображаються  у  звiтностi  по 
фактичних  витратах  на  їх  придбання,  доставку,  установку,  спорудження  i  виготовлення  у 
вiдповiдностi  з  Положенням  (стандартом)  бухгалтерського  облiку  7  "Основнi  засоби". 
Нарахування,  та облiк зносу Товариством в 2011 роцi проводилась згiдно ст.8 Закону України 
"Про оподаткування прибутку пiдприємств" №283/97-ВР вiд 22.02.1997 р., а з квiтня 2011 року 
згiдно  Податкового  кодексу  України.  Коефiцiєнт  зносу  основних  засобiв  на  початок  перiоду 
складає  37,5  %,  на  кiнець  -  39,1  %.  Переоцiнки  об'єктiв  основних засобiв  в  звiтному роцi  не 
проводились. Обмежень на використання майна Товариства немає.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування 

показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн) 

167640.000 165798.000

Статутний капітал 
(тис. грн.) 26300.000 26300.000

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн) 

26300.000 26300.000

Опис Для розрахунку вартостi чистих активiв ВАТ "Кiровоградгаз" за попереднiй та звiтний перiод 
використовувалися  "Методичнi  рекомендацiї  щодо  визначення  вартостi  чистих  активiв 
акцiонерних товариств",  затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року №485. Для 
визначення  вартостi  чистих  активiв  Товариства  складався  розрахунок  за  даними 
бухгалтерської звiтностi  вiдповiдно до Положення (стандарту)  бухгалтерського облiку №2 
"Баланс". До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються: 
-  необоротнi активи (залишкова вартiсть):  нематерiальнi активи, незавершене будiвництво, 
основнi засоби, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, iншi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова 
дебiторська  заборгованiсть,  iншi  необоротнi  активи,  включаючи  вiдстроченi  податковi 
активи, 
- оборотнi активи: запаси, векселi одержанi,  дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi 
зобов'язання, грошовi кошти, iншi оборотнi активи, 
- витрати майбутнiх перiодiв. 
До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються: 
- довгостроковi зобов'язання, 
-  поточнi  зобов'язання:  короткостроковi  кредити  банкiв,  поточна  заборгованiсть  за 
довгостроковими  зобов'язаннями,  виданi  векселi,  кредиторська  заборгованiсть  за  товари, 
роботи, послуги, 
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв, з бюджетом, з позабюджетних 
платежiв,  зi  страхування,  з  оплати  працi,  з  учасниками,  iз  внутрiшнiх  розрахункiв,  iншi 
поточнi зобов'язання, 
- забезпечення наступних виплат i платежiв, 
- доходи майбутнiх перiодiв

Висновок Вiдповiдно до Методичних рекомендацiй по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерних 
товариств, чистi активи ВАТ "Кiровоградгаз" становлять 167640 тис. грн. Розмiр чистих 
активiв Товариства бiльше статутного капiталу на 141340 тис. грн., що свiдчить про 
дотримання вимог ст.155 Цивiльного Кодексу України.



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 0.000 X X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними 
паперами

X 0.000 X X

у тому числі:

за облігаціями (за 
кожним випуском):

X 0.000 X X

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН 
(за кожним власним 
випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 3458.000 X X

Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 126541.000 X X

Усього зобов'язань X 129999.000 X X

Опис: Станом на 31.12.2011 року всього зобов'язання складають 129 999 тис.грн., в т.ч. 
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги-27 610 тис.грн., з одержаних 
авансiв-19 633 тис.грн., iз внутрiшнiх розрахункiв-70 159 тис.грн., зi страхування-1 403 
тис.грн., з оплати працi-3 110 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання-4 626 тис.грн.



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ 
з/п

Основний вид 
продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим.)

у 
грошовій 

формі 
(тис.грн.)

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції

у 
натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим.)

у 
грошовій 

формі 
(тіс. грн.)

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 транспортування 
природного газу 573 тис.куб.м 151562.00 69.00 573 тис.куб.м 151562.00 69.00

2 постачання 
природного газу 401 тис.куб.м 22131.00 10.00 401 тис.куб.м 22131.00 10.00

3 скраплений газ 1,886 тис.т 15702.00 7.00 1,886 тис.т 15702.00 7.00

4 iншi 0 30092.00 14.00 0 30092.00 14.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у 
відсотках)

1 2 3

1 матерiальнi затрати 38.00

2 витрати на оплату працi 31.00

3 вiдрахування на соцiальнi 
заходи 11.00

4 амортизацiя 5.00

5 iншi операцiйнi витрати 15.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 

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

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці 
новин Вид інформації

1 2 3

19.10.2011 20.10.2011 Зміна складу посадових осіб 
емітента



ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

1 2011 0 0

2 2010 0 0

3 2009 0 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/н Ні

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

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень X



Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
дострокове припинення їх повноважень X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi загальнi збори не скликалися. Ні

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

Н
і

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради 5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 4

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

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) д/н

Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)

Та
к

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н



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

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): д/н X

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

Так Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Та
к

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1.00 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні 
збори 

акціонерів

Засідання 
наглядової 

ради

Засідання 
правління

Члени правління (директор) Ні Ні Ні

Загальний відділ Ні Ні Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

Секретар правління Ні Ні Так

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

Секретар наглядової ради Ні Так Ні



Корпоративний секретар Ні Ні Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні

Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань? 

Загальні 
збори 

акціонері
в 

Наглядов
а рада 

Виконавчи
й орган 

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 
бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
правління Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X



Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджуєтьс

я на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомленн

я 
безпосереднь

о в 
акціонерном
у товаристві 

Копії 
документі

в 
надаютьс

я на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет- 
сторінці 

акціонерног
о 

товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Ні Так Так

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

Ні Так Ні Так Ні

Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Так Ні Так Так

Статут та внутрішні 
документи Ні Ні Так Так Ні

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи  готує  акціонерне  товариство  фінансову  звітність  у  відповідності  до  міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки  разів  на  рік  у  середньому  проводилися  аудиторські  перевірки  акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X



Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора? 
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) Акцiонери  Товариства 
iнiцiювали  проведення 
аудиторської  перевiрки 
фiнансової  звiтностi  ВАТ 
"Кiровоградгаз"  та  дочiрнього 
пiдприємства "Центргаз" за 2011 
рiк  незалежними  аудиторами 
ТОВ "ГЛОССА - АУДИТ" .

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 

Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X

Інше (запишіть) д/н

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д/н X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років 

Не визначились X

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

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи X

Не задовольняли умови договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) д/н

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

У разі наявності  у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс 
корпоративного управлiння в акцiонерному товариствi вiдсутнiй. 



Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
д/н 
Інформація  щодо  дотримання/недотримання  кодексу  корпоративного  управління 
(принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з  посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н 

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
д/н

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н

Факти  порушення  (або  про  відсутність  таких  фактів)  членами  наглядової  ради  та 
виконавчого  органу  фінансової  установи внутрішніх  правил,  що призвело  до  заподіяння 
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н

Заходи  впливу,  застосовані  протягом  року  органами  державної  влади  до  фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 
таких заходів.
д/н

Наявність  у  фінансової  установи  системи  управління  ризиками  та  її  ключові 
характеристики або відсутність такої системи.
д/н

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю).
д/н

Факти відчуження протягом року активів в обсязі,  що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
д/н

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н

Інформація про операції  з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
д/н

Інформація  про  використані  рекомендації  (вимоги)  органів,  які  здійснюють  державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
д/н

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року.



д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
д/н

Інформація  про  діяльність  зовнішнього  аудитора,  кількість  років,  протягом  яких  надає 
аудиторські послуги фінансовій установі.
д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 
надавалися фінансовій установі протягом року.
д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
д/н

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 
протягом останіх п`яти років.
д/н

Інформація  про  діяльність  зовнішнього  аудитора,  стягнення,  застосовані  до  аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 
фінансової  установи,  що  підтверджена  аудиторським  висновком,  виявлені  органами,  які 
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н

Інформація  щодо  захисту  фінансовою  установою  прав  споживачів  фінансових  послуг, 
наявність механізму розгляду скарг.
д/н

Інформація  щодо  захисту  фінансовою  установою  прав  споживачів  фінансових  послуг, 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 
скарги.
д/н

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
д/н

Інформація  щодо  захисту  фінансовою  установою  прав  споживачів  фінансових  послуг, 
наявність позовів  до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 
результати їх розгляду.
д/н



Річна фінансова звітність
КОДИ

Дата(рік, місяць, 
число) 31.12.2011

Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї "Кiровоградгаз" за ЄДРПОУ 03365222

Територія за КОАТУУ 351013660
0

Організаційно-
правова форма 

господарювання
Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231

Орган державного 
управління за КОДУ 6024

Вид економічної 
діяльності Розподiлення та постачання газу за КВЕД 40.22.0

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна 
сума

Адреса                    м.Кiровоград, вул.Володарського, 67
Середня кількість 

працівників                                             1982

Баланс станом на 31.12.2011

Актив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 118 305

- первісна вартість 011 552 849

- накопичена амортизація 012 ( 434 ) ( 544 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 3915 3873

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 147841 152296

- первісна вартість 031 236738 250223

- знос 032 ( 88897 ) ( 97927 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 0 0



- інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 3399 4587

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 5 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 155278 161061

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 8079 11017

Поточні біологічні активи 110 12 12

Незавершене виробництво 120 65 471

Готова продукція 130 6 4

Товари 140 1077 1174

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 36221 54221

- первісна вартість 161 36614 54771

- резерв сумнівних боргів 162 ( 393 ) ( 550 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 78 141

- за виданими авансами 180 7123 4239

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 12825 38369

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 13286 2128

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 3154 19418

- у т.ч. в касі 231 24 13

- в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 3082 5197

Усього за розділом II 260 85008 136391

III. Витрати майбутніх періодів 270 149 187

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 240435 297639

Пасив Код 
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4



I. Власний капітал

Статутний капітал 300 26300 26300

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 148179 149965

Резервний капітал 340 96 96

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8777 -8721

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 165798 167640

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0

Усього за розділом II 430 0 0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 0 0

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2911 27610

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 17969 19633

- з бюджетом 550 4585 3458

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 990 1403

- з оплати праці 580 2996 3110

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 44703 70159

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 605 0 0



групами вибуття, утримуваними для продажу

Інші поточні зобов'язання 610 483 4626

Усього за розділом IV 620 74637 129999

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 240435 297639

Примітки Станом на 31.12.2011 року актив балансу складає 297639 тис.грн., в т.ч. необоротнi 
активи  -  це  основнi  фонди,  залишкова  вартiсть  яких  становить  152296  тис.грн.  в 
порiвняннi на початок року зросли на 4455 тис.грн. за рахунок придбання обладнання 
та  автотранспорту,  безкоштовного  прийняття  на  баланс  газопроводiв  .  Виконано 
капiтальних  вкладень  на  суму  6284  тис.грн.  (при  рiчному  планi  8838  тис.грн.).  
Введено в експлуатацiю основнi засоби на суму 6439 тис.грн. при рiчному планi - 
5881тис.грн. Оборотнi активи становлять161061 тис.грн., з них - виробничi запаси в 
загальнiй сумi складають 11017 тис.грн., в порiвняннi з минулим роком збiльшились 
на 2938 тис.грн., в тому числi залишки матерiалiв на складi - 10160тис.грн., паливо - 
185 тис.грн., запаснi частини - 337 тис.грн., МШП - 556 тис.грн. 
Крiм  того,  на  балансi  рахуються  товари  на  суму  1174  тис.грн.  та  незавершене 
виробництво на суму 471 тис.грн. та готова продукцiя на суму 4 тис.грн. - дебiторська 
заборгованiсть  по  ВАТ "Кiровоградгаз"  склала  -  99098  тис.грн.  Попередня  оплата 
постачальникам за природний газ склала - 4239 тис.грн. 
На кiнець 2011 року власний капiтал зрiс на 1842 тис.грн. i станом на 1 сiчня 2012 
року  складає  167640  тис.грн.  за  рахунок  безкоштовного  прийняття  на  баланс 
газопроводiв. 
Непокритий збиток склав на кiнець року 8721 тис.грн. 
Кредиторська  заборгованiсть  перед  постачальниками  за  отриманий  природний  газ 
склала 70159 тис.грн., збiльшилась в порiвняннi з минулим роком на 25456 тис.грн., в 
зв’язку  з  зростанням  заборгованостi  за  ВТВ  та  нормованi  втрати,  а  також 
кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги 27610 тис.грн. в порiвняннi 
з  минулим  роком збiльшилась  на  24699  грн.  та  отриманi  аванси  -  19633  тис.грн, 
збiльшилась в порiвняннi з минулим роком на 2493 тис.грн. 
На кiнець року зменшилась заборгованiсть по розрахункам:  -  з бюджетом на 1127 
тис.грн. за рахунок сплати податку на прибуток та ПДВ згiдно декларацiї, - з оплати 
працi  збiльшилась  заборгованiсть  на  114  тис.грн.  в  зв'язку  з  її  зростанням.  -  iз 
внутрiшнiх  розрахункiв  зросла  заборгованiсть  на  25456  тис.грн.  в  зв’язку  зi 
збiльшенням  обсягiв  реалiзацiї  природного  газу  та  росту  цiни  на  отриманий 
природний газ.
Вхiдне  сальдо  на  початок  звiтного  перiоду  скориговано  в  зв'язку  з  перенесенням 
вартостi скрапленого газу з виробничих запасiв на товари та нарахуванням резерву 
вiдпусток по ДП "Центргаз".

Керівник

                            

                                 I.Я. Ященко

Головний 
бухгалтер

                               Л.М. Кравчук



Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка За звітний період За попередній 

період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 641328 432918

Податок на додану вартість 015 92821 72153

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 8751 ) ( 5873 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 37525 ) ( 38765 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 502231 316127

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 474106 ) ( 308659 )

Валовий:

- прибуток 050 28125 7468

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 4412 1303

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

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 12865 ) ( 9690 )

Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні витрати 090 ( 22446 ) ( 12273 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у 
наслідок сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 0 0

- збиток 105 ( 2774 ) ( 13192 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 15 254

Інші доходи 130 5243 7319

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою (131) 131 0

Фінансові витрати 140 ( 4 ) ( 180 )

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 160 ( 617 ) ( 602 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 1863 0

- збиток 175 ( 0 ) ( 6401 )

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

176 0 0



наслідок припинення діяльності

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

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1807 ) ( 774 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 56 0

- збиток 195 ( 0 ) ( 7175 )

Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 56 0

- збиток 225 ( 0 ) ( 7175 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка За звітний період За попередній 

період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 68104 50993

Витрати на оплату праці 240 55722 42974

Відрахування на соціальні заходи 250 20126 15624

Амортизація 260 9920 12796

Інші операційни витрати 270 27096 17678

Разом 280 180968 140065

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка За звітний період За попередній 

період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту 
акцію 330 0.00000000 0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки За 2011 рiк вiд основної дiяльностi пiдприємство отримало загальний прибуток в сумi 
- 1863 тис.грн, при цьому загальнi доходи вiд основної дiяльностi складають –
511901тис. грн., затрати-510038 т. грн.; в тому числi: iншi операцiйнi доходи – 
4412тис.грн.; з них дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв - 1091 тис.грн., отриманi 



пенi, штрафи i др.-221тис.грн, крiм того iншi доходи вiд безоплатно отриманих 
основних фондiв - 5243т.грн;. грн. Iншi операцiйнi витрати - 22446 тис.грн., з них 
реалiзацiя оборотних активiв - 923тис.грн., визнанi штрафнi санкцiї - 2552тис.грн., 
iншi витрати операцiйної дiяльностi - 18971тис.грн. 
Результати по видам основної дiяльностi, що вiдображаються в формi №2 рядки 
035,040+070. (тис. грн.)
                                  Прир. газ              Зрiдж. газ                 Iнша дiяль-ть         Всього 
Доходи                      464887                    13085                      25077                     503049 
Витрати                     452623                    14872                      20659                    488154 
Результат                   12264                       -1787                      4418                      14895 
Рентабельнiсть           9                              -12                           21                           9 
Отриманий прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування по формi №2 складає 
1863тис.грн, крiм того нараховано податок на прибуток згiдно законодавства та 
розрахунку податкових рiзниць в сумi 1807 тис.грн. Загальний прибуток складає 56 
тис.грн. 
В зв'язку з недостатньою кiлькiстю знакiв в таблицi, вважати правильним значення 
середньорiчної кiлькостi простих акцiй (300) за звiтний та попереднiй перiоди в 
розмiрi 105 200 000 штук та скоригованої середньорiчної кiлькостi простих акцiй 
(310) за звiтний та попереднiй перiоди в розмiрi 105 200 000 штук.

Керівник                           I.Я. Ященко

Головний 
бухгалтер

                             Л.М. Кравчук



Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття Код 
рядка За звітний період

За аналогічний 
період попереднього 

року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 610671 379352

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 0 16924

Повернення авансів 030 78036 0

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 47 74

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 8 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 21 24

Інші надходження 080 1374 0

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 541292 ) ( 241550 )

Авансів 095 ( 0 ) ( 7515 )

Повернення авансів 100 ( 9766 ) ( 0 )

Працівникам 105 ( 46048 ) ( 42974 )

Витрат на відрядження 110 ( 1018 ) ( 451 )

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 22198 ) ( 14295 )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 3672 ) ( 560 )

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 21975 ) ( 15624 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 17337 ) ( 12318 )

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 145 ( 2448 ) ( 64061 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 24403 -2974

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 24403 -2974

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 0

- необоротних активів 190 85 0

- майнових комплексів 200 0 0



Отримані:

- відсотки 210 0 74

- дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 21 180

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )

- необоротних активів 250 ( 8245 ) ( 4 )

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -8139 250

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -8139 250

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 0 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 360 ( 0 ) ( 180 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -180

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -180

Чистий рух коштів за звітній період 400 16264 -2904

Залишок коштів на початок року 410 3154 6058

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 19418 3154

Примітки За 2011рiк вiд реалiзацiї природного та скрапленого газу та наданих послуг отримано 
610671  тис.грн.  з  них  :  вiд  реалiзацiї  природного  газу  населенню  та  бюджетним 
установам на транзитний рахунок  отримано -  295685,4тис.грн.  з  них перераховано 
згiдно алгоритму ДК "Газ України" - 132892,0 тис.грн., ДК "Укртрансгаз" - 14035,9 
тис.грн., залишено в розпорядженi ВАТ - 103241,6 тис.грн. 
Витрачено на оплату природного та зрiдженого газу та отриманих послуг - 541292 
тис.грн.  На  попередню  оплату  за  природний  газ  промисловим  споживачам 
використано - 4239 тис.грн. Закуплено зрiдженого газу - 1886 тн. на суму 6334тис. 
грн.,  який  реалiзовано  на  суму  13085  тис.грн.,  витрачено  на  власнi,  технологiчнi 
потреби - 13 тис.грн. та ПММ на суму 6895 тис.грн. За 2011 рiк нараховано податкiв 
та платежiв до бюджету - 35372 тис.грн., якi сплачено до бюджету, в тому числi 
- ПДВ : нараховано - 22487тис. грн., 
- податок на прибуток : нараховано по декларацiї - 3890 тис. грн., 
- податок з доходiв фiзичних осiб - 8013 тис.грн. сплачено в повному обсязi. 
Крiм того : 
-  цiльова  надбавка  на  природний  газ  -  нараховано  8706  тис.грн.  i  сплачено  до 



бюджету в повному обсязi.
 За 2011рiк нараховано заробiтної плати 55722 тис.грн., яку виплачено своєчасно та в 
повному  обсязi.  Вiдрахування  вiд  заробiтної  плати  на  соц.заходи-  20126  тис.грн. 
Витрачено на виплату вiдряджень -  573 тис.грн.,  iнших податкiв  та зборiв - 16282 
тис.грн.

Керівник                                  I.Я. Ященко

Головний 
бухгалтер

                                  Л.М. Кравчук



Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Ко
д

Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал

Разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок 
року

01
0 26300 0 0 148179 96 -8777 0 0 16579

8

Коригування:

Зміна облікової 
політики

02
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

03
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 04
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на початок 
року

05
0 26300 0 0 148179 96 -8777 0 0 16579

8

Переоцінка активів:

Дооцінка основних 
засобів

06
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних 
засобів

07
0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва

08
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка 
незавершеного 
будівництва

09
0 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка 
нематеріальних 
активів

10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка 11 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )



нематеріальних 
активів 0

12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

13
0 0 0 0 0 0 56 0 0 56

Розподіл прибутку:

Виплати власникам 
(дивіденди)

14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу

15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного капіталу

16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 21
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

22
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплений акцій 

23
0

0 0 0 0 0 0 0 0 0



(часток)

Вилучення частки в 
капіталі

24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій

25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання 
невідшкодованих 
збитків

26
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно 
отримані активи

27
0 0 0 0 6684 0 0 0 0 6684

28
0 0 0 0 -4898 0 0 0 0 -4898

Разом змін в 
капіталі

29
0 0 0 0 1786 0 56 0 0 1842

Залишок на кінець 
року

30
0 26300 0 0 149965 96 -8721 0 0 16764

0

Примітки На кiнець 2011 року власний капiтал зрiс на 1842 тис.грн. i станом на 01.01.2012 року складає 167640 тис.грн. за рахунок 
зменшення збиткiв та безкоштовного прийняття на баланс газопроводiв. Статутний капiтал Товариства становить 26 300 000 
гривень подiлений на 105 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiсть 0,25 грн.

Керівник                             I.Я. Ященко

Головний 
бухгалтер

        

                          Л.М. Кравчук



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Групи 
нематеріальни

х активів

Код 
рядка

Залишок на початок року
Надійшл
о за рік

Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна 
(пероцінена) 

вартість

накопичена 
амортизація

первісної 
(переоцінено

ї вартості)

накопиченої 
амортизації

первісна 
(пероцінена) 

вартість

накопичена 
амортизація

первісної 
(переоцінено

ї вартості)

накопиченої 
амортизації

первісна 
(пероцінена) 

вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права 
користування 
природними 
ресурсами

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права 
користування 
майном

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на 
комерційні 
позначення

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об'єкти 
промислової 
властивості

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право 
та суміжні з ним 
права

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші 
нематеріальні 
активи

070 552 434 297 0 0 0 0 110 0 0 0 849 544

Разом 080 552 434 297 0 0 0 0 110 0 0 0 849 544

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 127171

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

II. Основні засоби



Групи 
основних 

засобів

Код 
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшл
о за рік

Переоцінка (дооцінка 
+, уцінка -) Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

у тому числі

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну 

оренду

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

первісної 
(переоцінено

ї вартості)
зносу

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

первісної 
(переоцінено

ї вартості)

зн
ос
у

первісна 
(пероцінена) 

вартість
знос

первісна 
(пероцінена) 

вартість

зн
ос

первісна 
(пероціне

на) 
вартість

зн
ос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні 
ділянки 100 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0

Інвестиційна 
нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні 
витрати на 
поліпшення 
земель

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої

120 210723 688
31 9549 0 0 191 106 6878 0 0 0 220081 756

03 0 0 0 0

Машини та 
обладнання 130 5075 357

4 1121 0 0 293 220 552 0 0 0 5903 390
6 0 0 0 0

Транспортні 
засоби 140 10365 745

1 1722 0 0 430 339 750 0 0 0 11657 786
2 0 0 0 0

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі)

150 2974 179
0 895 0 0 40 40 469 0 0 0 3829 221

9 0 0 0 0

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні 
насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні 
засоби 180 82 121 0 0 0 66 0 -121 0 0 0 16 0 0 0 0 0

Бібліотечні 
фонди 190 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи

200 7128 712
3 1292 0 0 74 75 1282 0 0 0 8346 833

0 0 0 0 0

Тимчасові 
(нетитульні) 
споруди

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Природні 
ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Інвентарна 
тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети 
прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші 
необоротні 
матеріальні 
активи

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 236738 888
97 14579 0 0 1094 780 9810 0 0 0 250223 979

27 0 0 0 0

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1
) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1
) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 814 989

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 3603 466

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 1573 417

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0



Інші 330 1455 2001

Разом 340 7445 3873

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника
Код 
рядк

а
За рік

На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну діяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 0 0

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою вартістю (423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0

за справедливою вартістю (425) 0

за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4



А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 42 0

Операційна курсова різниця 450 0 0

Реалізація інших оборотних активів 460 1091 921

Штрафи, пені, неустойки 470 3033 3182

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 246 18343

у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 157

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 0 X

Проценти 540 X 0

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 15 4

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 0 0

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 4875 X

Списання необоротних активів 620 X 169

Інші доходи і витрати 630 368 448

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %



Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640 13

Поточний рахунок у банку 650 16132

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 2852

Грошові кошти в дорозі 670 421

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 19418

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на 

початок 
року

Збільшення за звітний рік
Використано 

у звітному 
році

Сторновано 
використану 

суму у звітному 
році

Сума очікуваного 
відшкодування витрат 
іншою стороною, що 
врахована при оцінці 

забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов’язань щодо обтяжливих 
контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0



770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 393 157 0 0 0 0 550

Разом 780 393 157 0 0 0 0 550

VIII. Запаси

Найменування показника
Код 
рядк

а

Балансова вартість на кінець 
року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості 
реалізації уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 9814 0 0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 110 0 0

Паливо 820 185 0 0

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0

Будівельні матеріали 840 15 0 0

Запасні частини 850 337 0 0

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 12 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 556 0 0

Незавершене виробництво 890 471 0 0

Готова продукція 900 4 0 0

Товари 910 1174 0 0

Разом 920 12678 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0



Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника
Код 
рядк

а
Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 54771 52631 1543 597

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 2128 2060 0 68

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 
072) 980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 2634

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників 1120 0



- валова замовникам 1130 0

- з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 2995

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року 1220 3399

- на кінець звітного року 1225 4587

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року 1230 0

- на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1807

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1241 2995

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -1188

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1251 0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань



Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 9920

Використано за рік - усього 1310 8427

в тому числі на:

- будівництво об’єктів 1311 814

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 3673

- з них машини та обладнання 1313 0

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 1573

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 2367

1317 0

XIV. Біологічні активи

Групи 
біологічних 

активів

Код 
ряд
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок 
року Надійшл

о за рік

Вибуло за рік Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності

Вигоди від 
відновлення 
корисності

Залишок на кінець 
року

Залишок 
на 

початок 
року

Надійшл
о за рік

Зміни 
вартості 

за рік

Вибуло 
за рік

Залишок 
на 

кінець 
року

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові 
біологічні активи - 
усього
у тому числі:

141
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча худоба 141
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продуктивна 
худоба

141
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

багаторічні 
насадження

141
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



4

інші довгострокові 
біологічні активи

141
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні 
активи - усього
у тому числі:

142
0 12 X 0 0 X X 0 0 12 X 0 0 0 0 0

тварини на 
вирощуванні та 
відгодівлі

142
1 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

біологічні активи в 
стані біологічних 
перетворень (крім 
тварин на 
вирощуванні та 
відгодівлі)

142
2 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

142
3 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

інші поточні 
біологічні активи

142
4 12 X 0 0 X X 0 0 12 X 0 0 0 0 0

Разом 143
0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431
) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і 
справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432
) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження 
права власності

(1433
) 0

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код 
рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, пов'язані з 
біологічними 

перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання

Уцінка
Виручка 

від 
реалізації

Собівартість 
реалізації

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) 

від

дохід витрати реалізації
первісного 

визнання та 
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Продукція та додаткові 
біологічні активи рослинництва - 
усього
у тому числі:

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні активи 
рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та додаткові 
біологічні активи тваринництва - 
усього
у тому числі:

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні активи 
тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0



Сільськогосподарська продукція 
та додаткові біологічні активи - 
разом

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник I.Я. Ященко

Головний бухгалтер Л.М. Кравчук
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