
Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність і нформації^^надашої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління ВАТ 
__________ "Кіровоградгаз"
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Ященко І.Я.

ь? 80

(прізвище та ініціали керівника)

12.05.2011
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03365222

1.4. Місцезнаходження емітента

Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, 25006, м.Кіровоград, 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 §еітап@кіг§а8.сош

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії 22.04.2011

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у «Відомості ДКЦПФР» № 77 (1082) 26.04.2011

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці відсутня в мережі Інтернет__________
(за НаЯВНОСТІ) (адреса сторінки) (дата)

0 ' П і Гб.̂ ~иЛ &Н  ^ О.



Зміст
Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
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).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
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.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; 
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.
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.
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(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(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 
б\хгалтерського обліку (у разі наявності).
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
30. Примітки:



ВАТ "Кіровоградгаз" не проводило оцінку кредитного рейтингу Товариства або цінних
паперів.
Товариство на протязі 2010 року не випускало облігації: процентні, дисконтні і цільові 
« безпроцентні) та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, а також не викупало 
власні акції у акціонерів.
У 2010 році загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися.
Дивіденди в 2010 році Товариством не нараховувалися та не виплачувалися.

На протязі звітного року не надавались гарантії третьої особи за випуском боргових цінних 
паперів щодо виконання зобов'язань Товариства.
Особлива інформація в 2010 році згідно вимогам Закону України "Про цінні папери та 
фондовий ринок" не виникала.
ВАТ "Кіровоградгаз" не складає річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Товариство не надає звіт про стан об'єкта нерухомості, так як не випускало цільові облігації.

Відповідно до вимог п.3.8 Положення про порядок розкриття регулярної річної інформації 
емітентами цінних паперів, інформацію про органи управління Товариства не заповнюють 
емітенти-акціонерні товариства.

Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу, який ліквідовано 
згідно Указу Президента України від 18.01.1995р. №61/95.



3. Основні відомості про емітента 
5 1 Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

З 1.1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

5 . 1. Скорочене найменування (за наявності) ВАТ "Кіровоградгаз"

5 ' 5. Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство

. - Поштовий індекс 25006

З І 5. Область, район Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н

і г Населений пункт м.Кіровоград

і ", Вулиця, будинок вул.Володарського, 67

3-2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва А00 №076474 

5-2.2.. Дата державної реєстрації 29.01.1992

5 23. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 26 300 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 26 300 000,00

33. Банки, що обслуговують емітента

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

зажунком у національній валюті Одеська обласна філія АКБ "Укрсоцбанк"

3 3 2 . МФО банку 328016

3 3 3 . Поточний рахунок 26000420887041

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

рахунком у іноземній валюті немає

33.5. МФО банку 0

33.6. Поточний рахунок 0

3.4. Основні види діяльності

40.22.0 - Розподілення та постачання газу;

45.21.3 - Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання; 

"4.20.1 - Діяльність у сфері інжинірингу.



Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата
видачі Державний орган, що видав

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5
„Зззекз її на постачання природного 
п г»  газу (метану) вугільних 
р ;  а іезш за регульованим тарифом

серія АВ № 
527133

23.03.2010 Національна комісія регулювання 
електроенергетики України

23.03.2015

Гпде? Товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.
ЛТтешія на розподіл природного, 
Еазт'їзого газу та газу (метану) 
Г ПТЬН2Х родовищ.

серія АВ № 
527132

23.03.2010 Націонельна комісія регулювання 
електроенергетики України

23.03.2015

О н с Товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.
Ліжн.гІ2 на господарську 
вільність, пов'язану із створенням 

~ н архітектури

серія АВ № 
555345

13.09.2010 Міністерство регіонального 
розвитку та будівництва України

09.09.2015

О м е Товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.
І:іа_а на провадження виконання 
рсссг підвищеної небезпеки та 
ввооунішцю обладнання 

- - єно! небезпеки

006.08.35-
40.20.2

23.01.2008 Територіальне управління 
Держгірпромнагляд в 

Кіровоградській області

23.01.2013

'Юшш: Товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.
на продовження виконання 

: :: - : ~і^вншеної небезпеки
2940.08.30-

40.20.2
08.10.2008 Державний комітет України з 

промислової безпеки, охорони 
праці та гірничого нагляду

08.10.2013

О н к Товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.
ГЬгєяітж на наїання освітніх послуг 
'ешчі ьшшн закладами, пов’язаних 
: : лгдтжаннігм професійноїосвіти.

серія АВ № 
552448

18.08.2010 Міністерство освіти і науки 
України

26.05.2015

ІОинс Товариство планує продовжити термін дії виданої ліцензії.

З : Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Асоціація ділового співробітництва підприємств-учасників

гззсзого ринку.
Місцезнаходження об'єднання: 03035, м.Київ, вул.Урицького, 45.
Згідно рішення загальних зборів членів Асоціації, ВАТ "Кіровоградгаз" прийнято в 

:_:гщю ділового співробітництва підприємств - учасників газового ринку (протокол №1від
12 :е?езня 2001 року).

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

Н : ’ т в а н н я  юридичної 
п 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)

комітет України по 
нафті і газу 0 Київська обл. д/н р-н 01000 м.Київ 

вул.Артема, 60 0

“ з : е ім'я , по батькові 
а із ячної 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



Середньооблікова чисельність працівників облікового складу товариства у 2010 році 
д д ю д  1902 особи, що на 46 осіб (або 2,4%) менше ніж у відповідному періоді 2009 року та 
-2.-.'?  чол. (або 21,5%) менше показників, передбачених планом.

Скорочення (із-за наслідків загальної економічної кризи ) розміру грошового 
іа'еідечення у 2010 році збільшило плинність працівників (вибуло на підприємстві за 201 Орік 
5: :<:о . Чисельність персоналу вимушено знизилася.

Відхилення чисельності від планових показників пов'язано з тим, що в 2010 році 
зданузалось поетапне відновлення чисельності до нормативної, обслуговуючого газопроводи 
дегсдшму відповідно до вимог Правил безпеки в газопостачанні, на вимогу інспекції 
~ г- жгірпромнагляду У країни.

Фонд оплати праці штатних працівників ВАТ "Кіровоградгаз" за 2010 рік порівняно з 
211*1*9 роком збільшився на 3219,7 тис. грн. або на 8,2 %., та на 7704 тис. грн. (або 15,4%) менше 
~: азеиків, передбачених планом.
_е дов’язано із:
- : меншенням облікової чисельності працівників;
- дерехід підприємства з червня місяця по вересень місяць 2010 року на режим скороченого 
з:6-~ого тижня (в зв'язку із зменшенням обсягів робіт, що призвело до зменшення доходів 
діжрзємства та надходжень грошових коштів на його рахунки).

Середня зарплата штатних працівників за 2010 рік складала 1852,94 грн., що на 180,95 
—н і 5о 10,8 % більше ніж за 2009 рік та 15,7 % менше показників, передбачених планом.

За 2010 рік середня зарплата працівників товариства у 2,01 рази перевищувала розмір 
дгсждтхового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (922 грн.) та у 2,01 рази 
-егевищувала розмір мінімальної заробітної плати (922 грн.).

Чисельність працівників, які не перебувають в обліковому складі у 2010 році складала 
І-: :с:б. ФОП позаштатних працівників за 2010 рік склав 483 тис. грн., що на 5,1% більше ніж у 
ддд: і : дно му періоді 2009 року та на 15% більше показників, передбачених планом.
2е до в'язано:
- збільшилась кількість позаштатних працівників ;
- -дідівники ,які працювали в 2010 році по договорам ЦПХ, були зайняти не основною 
в Гничою діяльністю.

Згідно листа ДК "Газ України" № 22 від 21.09.2001р. "Про навчання працівників апарату
2  ' Гіз України", ВАТ "Кіровоградгаз" намагається дотримуватись встановленої періодичності 
ддд: ддення кваліфікації керівників і спеціалістів відкритих акціонерних товариств з 
і : : длггачання і газифікації з відривом від виробництва (1 раз в три роки). Щ орічно 

формуються групи керівників і спеціалістів за їх посадовим принципом з урахуванням 
п -дн; звих можливостей та виробничих потреб підприємства, складаються і затверджуються 
д-ддд підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів.

Постійно триває співпраця з питання проведення навчання фахівців ВАТ 
вшрадгаз" на курсах підвищення кваліфікації із Львівським державним техніко- 

г - : :  дїчшім коледжем, із Київським національним університетом будівництва та архітектури 
Е д-удьтет підвищення кваліфікації і перепідготовки спеціалістів), з Дніпропетровським 

депкдвним інститутом технічного навчання робочих кадрів (забезпечення нормативно- 
меггдешою літературою щодо підготовки робочих кадрів на виробництві, організація і 
дг*: ведення тематичних виїзних семінарів для працівників товариства, підвищення кваліфікації 
дгсдізнннв кадрових служб підприємства).

Відповідно до затвердженого тематичного плану занять з інженерно-технічними



юь_лн2хами ВАТ "Кіровоградгаз" на базі головного підприємства на протязі року постійно 
іг віхлться заняття за участю відповідних працівники товариства (за напрямками діяльності). 

Підготовка фахівців ВАТ "Кіровоградгаз" фінансується переважно за рахунок прибутку
ТІ.-ДДПЯРМСТВЯ.

_ :д о  роботи з кадровим резервом на керівні посади по ВАТ "Кіровоградгаз"
:лшсеюеться:
- • ■ ■; г-слання в першу чергу кандидатів, зарахованих до кадрового резерву на викладацькій 
л:ллл з. системі технічного і економічного навчання на підприємстві (учбово-методичний

: : т : нгриства, викладання окремої галузевої тематики для майбутніх фахівців газового 
■: лїгства у підшефному Кіровоградському будівельному технікумі, організація і 

шсяешееня виробничої практики для студентів Кіровоградського будівельного технікуму - 
торллеглч року залучається переважна більшість осіб, зарахованих до кадрового резерву) - 
ж е—>ний процес на протязі року в залежності від термінів навчання після комплектації 
ицііііміііи 'і груп в УМЦ ВАТ "Кіровоградгаз" та по замовленню Кіровоградського 
ї^іззвельаого технікуму;
- :ав. ллекня на період відсутності (щорічні відпустки, відрядження та інш.) керівників на тих
- ллллл ло яких працівників зараховано до резерву.

~>стійно втілюються в життя плани роботи з молодими спеціалістами ВАТ 
гч з: “талгаз", основними напрямками яких є:

- :  :  ілзення житлово-побутових питань шляхом надання безпроцентних позик на придбання 
*елллл. оулізнищво, придбання другої освіти та інш (з метою стимулювання індивідуального 
тгопесійного росту надаються за запитами, відповідно до індивідуальних виробничих

іг-:^тик, показників роботи, за поданнями безпосередніх керівників по узгодженню з 
іиошсліжовим комітетом з метою стимулювання індивідуального професійного росту);
- Зззрнстання молодих спеціалістів у провідних підрозділах товариства з відповідним 
лиисзем їх виробничої діяльності (приклади наведені у розділі 3 пояснювальної записки до
Ш'П Ц
- ; лглхування молодих спеціалістів до кадрового резерву товариства з відповідною
ІСГЕЗЗгПШНОЮ роботою.
- Нззеязз можливостей щодо освоєння підходів і методів аналізу діяльності підприємства і 
: лгослл пропозицій забезпечення прибутковості підприємства. Також залучається молодь до 
шгслення шпгань планування та економічного аналізу діяльності підприємства в цілому.

і :~  молода поряд з досвідченими фахівцями в проведенні комплексних ревізій структурних
- ллл ліліз відображається в актах перевірки.
- Ліллоловка майбутніх керівників - нині молодих спеціалістів на відповідальних посадах 
Г2 Л Л-ЛЛЛЗ структурних підрозділів, де від них вимагається самостійність прийнятих рішень,
їлаєльс? можливість представляти товариство на досить високому рівні, працювати у тісному 
: з місцевою владою та іншими комунально-побутовими і експлуатаційними службами
г ■ аллі лрактикується заміщення керівників структурних підрозділів різник рівнів на час 

і; лл~: ;л : :с хвороб та інше)
- Ісгдлгзація підвищення кваліфікації у провідних навчальних закладах України (виконується з 
т л чайним пропозицій учбових закладів різних рівнів при наявності коштів ).

- і1 - :: ;стання на викладацькій роботі в системі технічного і економічного навчання на 
лллл : ::лзі (молоді спеціалісти протягом року залучаються до проведення виробничої 
л: л™лл: лля студентів Кіровоградського будівельного технікуму).

7л<ож практикується система індивідуальних співбесід молодих спеціалістів 
гелл: іслелньо з головою правління. Такі співбесіди дають змогу зорієнтувати молодь на певні 

ілг : індивідуальної самоосвіти з урахуванням індивідуальних здібностей та потреб, 
ї л-е-л-:- конкретних проблем та вирішення їх відповідно до своєї основної виробничої 
л л л  - :слі з боку кожного молодого фахівця.

З метою забезпечення кадрового резерву ВАТ "Кіровоградгаз", аналізу та підтримки



-; р і з  ального розвитку та професійного росту перспективної молоді товариства з 2008 року 
ж зтсязго щорічне проведення конкурсу "Наше майбутнє". В рамках цього конкурсу керівники
• сдруоурних підрозділів на протязі року зобов'язуються створити належні сприятливі 

у- ізн для професійного росту, додаткової підготовки, стажування на керівних посадах 
■вракжпюної молоді - працівників товариства віком до ЗО років, які мають або отримують 
нлзінїдну освіту, високі показники індивідуальної діяльності; забезпечувати аналіз та 
ісєтредь за професійним ростом зазначених працівників; до відділу кадрів головного 
то  ~г і * тмства конкурсантами подаються резюме-заявки, узгоджені з безпосереднім керівником

- зазначенням індивідуальних професійних досягнень на протязі року. На підставі 
тс даних заяв-резюме комісійно визначаються переможці конкурсу з розподілом 1-ї, 2-ї, 3-ї, 4-ї 
■з премії. Адміністрацією передбачається подальша підтримка та контроль професійного 
: : дерспективних молодих працівників.

6. Інформація про посадових осіб емітента
І:-: формація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

: Посада Голова Наглядової ради
1 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Зоронін Ігор Павлович
: “ імпортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

юе ілеятнфікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
- Рік народження** 1968 

: і  І світа** Вища.
: Стаж керівної роботи (років)** 15 

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України". Іншої інформації щодо 

мймгяування підприємств та попередніх посад, яку займав Голова Наглядової ради, 
. : -ерне товариство не має. 
т. І * Опис

По повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, 
Нт~ т:м Товариства або переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами, а

іПшиІНЕІ
•означення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, 

і тчєрд нення річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
1 іатаердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються 
агиьЕзмн зборами акціонерів; 

зетазовлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- і означення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку 
- 1 .-а---- інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку 
за : :стей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної

; аді:. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної 
тііідтдід; Товариства;

- а: ведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 
д-тднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

: визначення умов контракту з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;
- заперечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за 
а -анаово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, 
: пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за 
“Пєзтдїзщстю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення

т:.тю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною



:. гю. службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; 
і ствердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому 
чисза встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських 
ігрезірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
: призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
І узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових 
г : : з  за ініціативою правління, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного 

тсеЬ омяєння акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному
- ес гових та позачергових загальних зборів;

прийняття рішень про укладання правочинів на суму від 3% до 20% балансової вартості 
ь —-зіз Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів
зі. транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
іаообів;

1 трийнятгя рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю від 100 000 
ттгшееь до 20 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної 
і  зансової звітності Товариства;
: затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Г: "їогиства;
— визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв
Тгвалисгва;

5 надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;
: надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до 

южжтнвного договору у  Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного
витвору.

7. погодження організаційної структури Товариства.
Винагорода нараховується згідно умов контракту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 

таст: тта та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
- і □: ~азгної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

"зеізічзєіься у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
і : = : і  особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

ЗИШЕЗОЄІЬСЯ щодо фізичних осіб

ГТосада Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз України"
2 Тігізвшце, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сабіров Ельдар Муллаханович
3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

ю дентнфікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
-  Рік; народження** 1969
і  І світа** Вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, 

т : Стаж керівної роботи (років)** 16
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

заступник начальника управління корпоративних прав ЗАТ "Укртатнафта". Іншої 
шііссмапії щодо найменування підприємств та попередніх посад, яку займав член Наглядової
* і  ту. акціонерне товариство не має. 
і  ІЛ  Опис

П з повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, 
І~гг~:м  Товариства або переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами, а

шпик:
іеззачення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства,



ствердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
1 затвердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються 
загальними зборами акціонерів;
5 встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
-  визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку 
надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку 
відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної
- зсомації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної

- тлззнки Товариства;
5 проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 

зг ітюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
6. зазначення умов контракту з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці; 

забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за
0 -:ан еово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, 
гезробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за 
гпе-'тдзшстю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення

вззолю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною 
г: нтсїєю, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
1 затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому 
-..•аз: встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських 
тегев ірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- значення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових 

-бісів за ініціативою правління, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного 
тскжмлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному 
чесгс внх та позачергових загальних зборів;

ззшйшптя рішень про укладання правочинів на суму від 3% до 20% балансової вартості 
звв Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 

- 1  ~  ан: торгування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
аишКв:

1 —« й н я ття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю від 100 000 
~т»>зїень до 20 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної 
пкванс твої звітності Товариства;

ствердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів
~ :: аасестаа;
14. в значення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв
~ ; ж к щ
15 видання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;

-азання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до 
:і~дн :то  договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного

III ІИІ *.
п:гз дзіення організаційної структури Товариства.

В - агорода нараховується згідно умов контракту.
Тіварнство не володіє інформацією щодо серії, номера, дати видачі паспорта та 

«ив*е=>з£ння органу, що його видав і ідентифікаційного номеру, 
т адепт: судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- ьсж } разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
ї : : : ее розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

■“ аи а ~сдо фізичних осіб



І.. Посада Член Наглядової ради
і  .2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Величко Юрій Васильович
- і  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
л5: лентнфікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н

- Рік народження** 1979 
т. .5 Освіта** Вища, Київський університет ім.Т.Г.Шевченко. 
і. : Стаж керівної роботи (років)** 15

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ СП "Войконт". Іншої інформації щодо найменування підприємств та 

г середніх посад, яку займав член Наглядової ради, акціонерне товариство не має. 
і. І Л  Опис

До повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, 
Гттгоом Товариства або переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами, а

....... ..

зазначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, 
зтзездження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
1 ствердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються 
зг^тьніши зборами акціонерів;
і зстзаовлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
4  зазначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку 

інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку 
ю :  тстей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної 
нессмацн. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної
* ілгт^хи Товариства;

с  : ведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 
тг _т>: днення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

£ згтаїчення умов контракту з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;
забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за 

: -г-сзо-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, 
жзробса пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за 
яєжїнвністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення 

з~те.тзо за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною 
«см : службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

ствердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому 
чин встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських 

:: - з р:.< фінансово-господарської діяльності Товариства;
• ір значення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;

----- я-ення рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових
хісс з зз ініціативою правління, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного 

з і :  стення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному 
::т': з: тс та позачергових загальних зборів;

••«йняття рішень про укладання правочинів на суму від 3% до 20% балансової вартості 
ш-: * з із Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 

.. т і н ; порггування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних
..ЛЬЛГ--•
1 т и г а ш  рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю від 100 000
- шенз до 20 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної 
: і-сс  :зс; звітності Товариства;

ствердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Т іяирвства;



-  визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв
Т: вааиства;
5. надання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;
: надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до 

■елективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного
договору.
17. погодження організаційної структури Товариства.

Винагорода нараховується згідно умов контракту.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 

г : рта та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
- г ~: гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

•аничаєіься у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
_ .  =•:' особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 
_ “їсться щодо фізичних осіб

Посада Член Наглядової ради
- І  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Сергій Леонідович
• і  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
ю ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н

-  Різ:народження** 1964
• а і-світа** Вища.
і  : Стаж керівної роботи (років)** 15
\ І Н Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Пнрекгор ТОВ "ВВТ-Сервіс". Іншої інформації щодо найменування підприємств та
і ": гетніх посад, яку займав член Наглядової ради, акціонерне товариство не має.
і. і і Опис

П: повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, 
І-!— ~:;и Товариства або переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами, а

шпик:
ш в к н н я  основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, 

жзегхжееня річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
ствердження внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються 

жтшье^мзї зборами акціонерів;
І з.і—а - : з тення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

ї:<г-а-:ення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку 
іибднеі інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку
з а :1.*сетег. що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної
+ : : .*а_і Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної 

■ииіниии Товариства;
і- тг : ведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 
шг7 ш  двення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
і і » -а-гн:-:з умов контракту з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;

ае?е:сенення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за 
«інанвсаес-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, 

■ г а гро позицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за 
ярнкш вїспо зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення
« •.т л+: :а } :>ненням недоліків, які були виявлені під час проведення
■віішп*:к: ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
Ізагзеа ~аенн> зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому



ч>слі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських 
перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
I призначення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
' узгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових 

зборів за ініціативою правління, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного 
~:зідомлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному 
-готових та позачергових загальних зборів;

прийняття рішень про укладання правочинів на суму від 3% до 20% балансової вартості 
мпнвів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
-і транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
засобів;

2 прийняття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю від 100 000 
т  /.зень до 20 відсотків балансової вартості активів
7: ззриства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
3 затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів

7: алриства;
-  визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв

7: зариства;
5 задання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного;
: надання правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до
з тесгнвеого договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного

диншору.
П . т: тодження організаційної структури Товариства.

Винагорода нараховується згідно умов контракту.
ТІосадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 

гасо: з за та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
- г- з -зленої судимості за корисливі та посадові злочини немає.

"зЕззгаеіься у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
- _ і: : л  особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

— ^ іі її н і  м і і щодо фізичних осіб

Посада Член Наглядової ради
2 Поввище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Фабрика Анатолій Степанович
2 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

же лгз-зтнфікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
- ?!:•: народження** 1940

1 І з' 7 із з :та* * В ища.
: Стаж керівної роботи (років)** 41 

тг.Л.~ Нззїменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правління ВАТ "Кіровоградгаз". Іншої інформації щодо найменування

II зізг зтв та попередніх посад, яку займав член Наглядової ради, акціонерне товариство не
■ЛЕЗ

22 повноважень Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, 
г~‘~з Т звариства або переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами, а

« зеечєння основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії Товариства, 
;тгз:енз-з«ї річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

2 зЕззерзпюення внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, що затверджуються



загальними зборами акціонерів;
5 . встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку 
надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку 
відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної 
інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної 
політики Товариства;
5. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її 
: ззрилюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
: визначення умов контракту з головою та членами правління, в тому числі умов оплати праці;

забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за 
і нансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, 
геггобка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за 
гфеиивністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення

з з-лролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною 
: : єю. службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

І затвердження зовнішнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому 
часлі встановлення розміру оплати його послуг; ініціювання проведення аудиторських 
за; те = :рок фінансово-господарської діяльності Товариства;
• значення та звільнення внутрішніх аудиторів Товариства;
І лгодження рішення правління про скликання чергових загальних зборів та позачергових 

збзсз за ініціативою правління, в тому числі їх порядку денного та тексту інформаційного 
*з з лзтмлення акціонерів. Узгодження рішення правління про зміни в порядку денному
- гтт з знх та позачергових загальних зборів;

тгийняття рішень про укладання правочинів на суму від 3% до 20% балансової вартості 
■ с т е з  Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 

і тр алспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
І  ̂ “"і *

П  ззтнйняття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю від 100 000 
’іивєеь до 20 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної 
шшеесовоі звітності Товариства;

атвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Тіижжіва;
14 з -а-ення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв

5 заззання пропозицій та рекомендацій загальним зборам щодо питань порядку денного; 
іа. -аззачня правлінню рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до 

:е*зтжвдого договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного

ж г з тз=:ення організаційної структури Товариства.
Винагорода нараховується згідно умов контракту.
П зсадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 

ек “ зета та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
:і~алезюї судимості за корисливі та посадові злочини немає.

■ . . —с ї у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
»  і :с :с2 на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 
*“._ : і  шодо фізичних осіб



6.1.1. Посада Голова правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ященко Ігор Ярославович
б.13. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
вбо ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
5.1.4. Рік народження* * 1963
5.1.5. Освіта** Вища, Київський інститут народного господарства, 
г . і .6. Стаж керівної роботи (років)** 16
: 1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Стажер-дослідник, молодший науковий співробітник, асистент кафедри ПНГ Київського 
нсттугу народного господарства; науковий співробітник, старший науковий співробітник 

ізлш уту світової економіки та міжнародних відносин АН України; директор СП "Валекс- 
Гракер ЬТБ", директор СП "Фокус", генеральний директор ТОВ "Герольд майстер", начальник 
-тввління маркетингу і реклами центру індивідуального бізнесу АКБ "Укрсоцбанк", директор 

7 73 "Паритет-Авто", генеральний директор АТВТ "Укрліфт".
в.7.3. Опис

Повноваження Голови правління:
. скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

7 г : з поділяти обов'язки між членами правління;
і тез довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в 
■екзх компетенції, визначеної цим Статутом;
- приймати рішення про укладення раво чинів на суму, що не перевищує 1 % балансової 
вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім 
зве: в грів на транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження
зе зо в них засобів;
: впоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, 
лшсензем загальних зборів та наглядової ради та правління; 

в вливати рахунки у банківських установах;
:хн: всобово підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, 

зиикенж про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах
♦ г : £ :' шетенції відповідно до положень цього Статуту; 

є й  ::вл: та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та
.ілллвли стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх

:: г ентів Товариства;
1 і «ехзх своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма
ірш наиіами Товариства;
лі в ллпсувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

7 :д вснвовати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, 
■пшяс : чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7 : ;  вдова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі
- ттз. та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.

! «ніїг : : :  тв нараховується згідно умов контракту.
лвезо: судимості за корисливі та посадові злочини немає.

с і ; разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
иддя ■: :е.:с:: на рюзкриття паспортних даних про це зазначається в описі
■“ 5х_* а неєтьсз ~одо фізичних осіб



5.1.1. Посада Член правління
5 1Л. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Заруба Анатолій Миколайович 
5 73. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н 
: 1 4. Рік народження** 1962
: Із . Освіта** Вища, Київський інженерно-будівельний інститут.
: 1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18
57 Л  Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор інноваційного фонду "Либідь ЛТД", заступник генерального директора
- гсзубліканської міжгалузевої асоціації, заступник генерального директора Державної
з  гральної виробничо-комплектуючої фірми "Тайга", заступник директора приватного 
т ззриємства "АТО", завідуючий відділом Міністерства України у справаї преси та інформації 
Кіаваицгво "Освіта", директор ТОВ "Гала", директор ТОВ "Форум", заступник директора 
7 73 "Навчальна книга", перший заступник голови правління - директор департаменту з 
ісзовеої виробничої діяльності ВАТ "Кіровоградгаз".
51 і. Опис

До повноважень Правління належить:
І  : с галізація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
7 розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 
деаьзості Товариства;

:: тробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 
їзгнсгва та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

-  гжгняття рішень про укладення раво чинів на суму від 1% до 3 % балансової вартості 
нгт*зз Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
ї ї  транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних

іссгнізація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
и п ц о в ій  раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання 
шк згзтляд загальних зборів акціонерів;

: : : :  5ка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
мсьтсеях інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

іг значення керівників філій та представництв Товариства;
і. згендечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 
аси.: нер з .  які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 

->: туга розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; 
тідгння та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть 

|ч г " і  ; колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою
ТМДГИгТ.
її. : ::: тззі пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

т::тот:<а пропозицій про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна),
■в* . - і_:>: акцій Товариства;
Ц  ж : : :: зз пропозицій про випуск облігацій;

В ш -а-іення та звільнення голів та членів мандатної та лічильної комісій загальних зборів;
1«- тг ■ :-_тттт рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю до 100 000

_ ісадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 
■її піці " і _а найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
Ійнаг :: за нараховується згідно умов контракту. 
шг: і з  і - :: судимості за корисливі та посадові злочини немає.



'Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
зісазової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 
““Заповнюється щодо фізичних осіб

: 1.1. Посада Член правління, головний бухгалтер
5 1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кравчук Лідія Миколаївна 
т 1.5. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
.юо ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
- - Рік народження** 1957
: 1_5. Освіта** Середня спеціальна, Кіровоградський кооперативний технікум.
: 5 Стаж керівної роботи (років)** 13

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Кіровоградгаз". 

г 1А  Опис
До повноважень Правління належить:

1 ::  галізація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
1 розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 
ліеіьзості Товариства;

: ::с-обка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 
5£Г2Єтва та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;

- прийняття рішень про укладення раво чинів на суму від 1% до 3 % балансової вартості 
і і г г і  Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
и  тг інспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних

а  організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
« глідзвій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання 
к  іг.гяд загальних зборів акціонерів;
і. : ::г:ока штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
■катсвах інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
’ то лначення керівників філій та представництв Товариства;
І  ігезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 
лиш -егіз. які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 
■митна буга розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;

гідгння та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть 
учагл ; колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою 
■■1111...
НІ ж зссбка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

гетгобка пропозицій про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна),
■в■ .і білію  акцій Товариства;
II. : ютска пропозицій про випуск облігацій;
Е. т е  -лчення та звільнення голів та членів мандатної та лічильної комісій загальних зборів; 

ЦгикЕжгга рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю до 100 000
■інпшкк.

~ : гадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 
■ш г~і  та. найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
Аш г~с - і нараховується згідно умов контракту.

ішенг: судимості за корисливі та посадові злочини немає.

.. .. - = : - разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
■иаидіш ::: :: : ее= розкриття паспортних даних про це зазначається в описі
■Чи ...... : ~  : ї “ одо фізичних осіб



6.12. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
Ніколаєнко Валерій Григорович

6 .0 .  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
7.1.4. Рік народження** 1958
7.1.5. Освіта** Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського 
ппшнобудування.

т1.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22
5.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора по газу ВАТ "Кіровоградгаз", директор Кіровоградської філії ДК 
'Торговий Дім "Газ України".
7 1.8. Опис

До повноважень Правління належить:
1 організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
1 розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 
пильності Товариства;
1 розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 
7: аариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- прийняття рішень про укладення раво чинів на суму від 1% до 3 % балансової вартості 
азпнвів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
- і транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
іесобів;
5 організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
-оглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання 
ш  розгляд загальних зборів акціонерів;
т розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
тс садових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; 

призначення керівників філій та представництв Товариства; 
забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 

центнерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 
тсе5шна бути розпочата не пізніше ЗО днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів; 

палення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть
- аснь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою 

заьж: ю.
1 розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

розробка пропозицій про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), 
:: і : націю акцій Товариства;
7 резрюбка пропозицій про випуск облігацій;

пр означення та звільнення голів та членів мандатної та лічильної комісій загальних зборів; 
“тнйняття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю до 100 000

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 
нет ста та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
1 - іігтрода нараховується згідно умов контракту.

: її ~ал:гної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

•аизнграється у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
и ю іх д ії  особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 
*■3 вш іа . . іться щодо фізичних осіб



6.1.1. Посада Член правління
?.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Овчар Петро Андрійович
6.13. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
і5о ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
6.1.4. Рік народження** 1964
6, 1.5. Освіта** Національна академія державного управління при Президентові України,
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6 1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник дільниці агрегатів Кіровоградської станції технічного обслуговування; 
головний інженер НВО "Інкопмарк", заступник голови ВАТ "Кіровоградське АТП 
Агробудавтосервіс", директор СП "Імперія-авто", начальник управління промисловості, 

енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації Кіровоградської області, перший 
заступник голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".
6.1.8. Опис

До повноважень Правління належить: 
зрганізація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;

2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 
піотьності Товариства;
I розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 
7: зариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
-  прішняття рішень про укладення раво чинів на суму від 1% до 3 % балансової вартості 
ізпнвів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
з і  транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
^вс-збів;

: гганізація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
ззппядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання 
за. розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку,
- ходових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

призначення керівників філій та представництв Товариства;
II забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 
мсознерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 
дшанна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
1 охадення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть 
-зсоь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою 

жжж>.
І розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

розробка пропозицій про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), 
; і - ; о:націю акцій Товариства;
1 розробка пропозицій про випуск облігацій;
1 призначення та звільнення голів та членів мандатної та лічильної комісій загальних зборів; 

прийняття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю до 100 000
я р ш е н ь .

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 
шспорга та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру. 
гЗЕагорода нараховується згідно умов контракту.
Непе гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

•зазгтапься у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
: н:: особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі



г. 1,1. Посада Член правління
: 1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Олещенко Владислав Володимирович
і . ІЗ .  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
ах> ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н 
: 1.4. Рік народження** 1974
: 1.5. Освіта** Вища, Київський державний економічний університет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
: 7  Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник департаменту ПММ ТОВ "ВВТ-Сервіс", директор ДП "Центргаз" ВАТ 
хровоградгаз".

: 78. Опис
До повноважень Правління належить:

І ірганізація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
1 розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 
ііільності Товариства;
; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань
- : зариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
- прийняття рішень про укладення раво чинів на суму від 1% до 3 % балансової вартості 
агг’лвів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
ж  транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
хсебів:

: гганізація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
зншдовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання 
з і розгляд загальних зборів акціонерів;
- : :  :робка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
т : садових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

х  означення керівників філій та представництв Товариства; 
і- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 
ї с  : перів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій
7: єарисгва. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше ЗО днів з моменту
- ахання відповідної вимоги акціонерів;

хгадення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть 
- і с х >  у  колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою

ЗЯИС'Ю1.
розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій; 
розробка пропозицій про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), 

■в х  ііінацію акцій Товариства;
2 ро гробка пропозицій про випуск облігацій;
: х  означення та звільнення голів та членів мандатної та лічильної комісій загальних зборів;

"~Л. хдйняття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю до 100 000

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 
тасхрта та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
Е нагорода нараховується згідно умов контракту.
- х : гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

"'зозгчаєїься у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
п*-: г-2І особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі



■5.1.1. Посада Член правління
6 .0 .  Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стойко Анатолій Іванович
5 .0 .  Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
ато ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
: ..4. Рік народження** 1952
т 1.5. Освіта** Вища, Кіровоградський інститут сільськогосподарського 
(і ттннобудування.
5 1.6. Стаж керівної роботи (років)** 13
5 1Л  Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Зам.начадьника ВОПіЗ, начальник бюро ТЕП і статистики, заступник начальника 
т : помічного відділу заводу "Друкмаш"; провідний контролер-ревізор КРУ в Кіровоградській 
■Бюсті.
7 1.8. Опис

До повноважень Правління належить: 
грганізація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;

2 розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 
пильності Товариства;
: розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 
7: зариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
-  прийняття рішень про укладення раво чинів на суму від 1% до 3 % балансової вартості 
іхзівів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
-з транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
гаїобів;
: грганізація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
згглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання 
-: розгляд загальних зборів акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
т : ;ідових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

призначення керівників філій та представництв Товариства;
1 забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 
ьпггшерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 
хсзннна бути розпочата не пізніше ЗО днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
: уквадення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть
ч зсть у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою

(ШРЮ.
І розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій; 

розробка пропозицій про форму випуску акцій (документарна чи без документарна), 
невгмінацію акцій Товариства;
2. гозробка пропозицій про випуск облігацій;
: призначення та звільнення голів та членів мандатної та лічильної комісій загальних зборів;
- прийняття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю до 100 000

~Т“23СНЬ.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 

’ і ,  перта та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру. 
Винагорода нараховується згідно умов контракту.
Не-згашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

:! Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди



6.1.1. Посада Член правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сулімовський Андрій Валерійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Вища, Полтавський технічний університет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний інженер ТОВ "Артиф", менеджер по будівництву ТОВ "Айріс", директор ПФ 
"Валена", комерційний директор ТОВ "Айріс". Начальник Олександрійського управління з 
експлуатації газового господарства.
6.1.8. Опис

До повноважень Правління належить:
1. організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської 
діяльності Товариства;
3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань 
Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи правління;
4. прийняття рішень про укладення раво чинів на суму від 1% до 3 % балансової вартості 
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім договорів 
на транспортування та постачання природного газу споживачам та відчуження основних 
засобів;
5. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання 
на розгляд загальних зборів акціонерів;
і. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, 
“осадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

призначення керівників філій та представництв Товариства;
Ж. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу 
іїіпіонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка 
повинна бути розпочата не пізніше ЗО днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
9. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть 
часть у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із наглядовою 

радою.
Iі розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

11.  розробка пропозицій про форму випуску акцій (документарна чи бездокументарна), 
деномінацію акцій Товариства;

1 розробка пропозицій про випуск облігацій;
13. призначення та звільнення голів та членів мандатної та лічильної комісій загальних зборів;
14. прийняття рішення щодо відчуження основних засобів залишковою вартістю до 100 000
~гивень.

Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо серії, номера, дати видачі 
ивспорта та найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційного номеру.
Винагорода нараховується згідно умов контракту.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

“■Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди



: 1.1 Посада Голова Ревізійної комісії
: 3. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Клименко Лариса Степанівна 
,..13. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

а 'е  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 0 д/н д/н 
: 1 А Рік народження** 1949
: 13. Освіта** Вища, Московський електро-технічний інститут зв'язку.
: 1.6. Стаж керівної роботи (років)** 36
: 1.". Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник начальника управління фінансового контролю Департаменту внутрішнього 
г»диіу - начальник управління контрольно-ревізійної роботи НАК "Нафтогаз України".
: 1.8. Опис

При здійсненні своїх повноважень Ревізійна комісія перевіряє: 
достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;

2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності
2 дповідним нормативним документам;
3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій 

відповідності до встановлених правил та порядку;
А дотримання правлінням, головою та членами правління Товариства наданих їм повноважень 
подо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових 
: терацій від імені Товариства;
5 своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
: зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
1 правильність нарахування та виплати дивідендів;
: дотримання порядку оплати акцій Товариства;
1 і . фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, 
співвідношення власних та позичкових коштів.Ревізійна комісія у відповідності до покладених 
за неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності 
Товариства, його філій та представництв.
: і підсумками проведення планових та позапланових перевірок ревізійна комісія складає 
епсновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний 
: діанс Товариства.

Товариство не володіє інформацією щодо серії, номера, дати видачі паспорта та 
найменування органу, що його видав, а також ідентифікаційним номером.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

“Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди 
~ зсадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 
^Заповнюється щодо фізичних осіб
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КОД III ЄДІЧІОУ 
юридичної особи

Дії 1 іі П ІН  » ІЧІІІІІ
ДО |НМЧ‘ І|»у

ІИіІМіІі п* 
нмііп

(штук)

Мін
ІІІІ НИМИ» 
КІЛЬКОСТІ
акцій (у 

відсотках)

Прості
іменні

(Пін і іі н ні

Прості на 
пред’явника

іііідііміі ницій

Привілейо
вані іменні

Привілейо
вані на 

предявника

1 о,поїш 1 Іиглядоіюї 
ради

Вороній Ігор 
Павлович

Од/и д/и 06.10.2004 1000 0,0009 1000 0 0 0

Член Наглядової 
ради, представник 
НАК "Нафтогаз 
України"

Сабіров Ельдар 
Муллаханович

Од/н д/н 0 0 0 0 0 0

Член Наглядової 
ради

Величко Юрій 
Васильович

Од/н д/н 06.10.2004 1000 0,0009 1000 0 0 0

Член Наглядової 
ради

Назаренко Сергій 
Леонідович

Од/н д/н 25.10.2002 3209022 3,0504 3209022 0 0 0

Член Наглядової 
ради

Фабрика Анатолій 
Степанович

Од/н д/н 02.02.1998 3516 0,0033 3516 0 0 0

Голова правління Ященко Ігор 
Ярославович

Од/н д/н 26.02.2004 9100 0,0087 9100 0 0 0

Член правління Заруба Анатолій 
Миколайович

Од/н д/н 12.05.2004 1638 0,0016 1638 0 0 0

Член правління, 
головний бухгалтер

Кравчук Лідія 
Миколаївна

Од/н д/н 02.02.1998 16 0,00002 16 0 0 0

Член правління Ніколаєнко Валерій 
Григорович

Од/н д/н 02.02.1998 3850 0,0037 3850 0 0 0

Член правління Овчар Петро 
Андрійович

Од/н д/н 29.03.2004 1092 0,001 1092 0 0 0

Член правління Олещенко
Владислав
Володимирович

Од/н д/н 0 0 о 0 0 0

Член правління Стойко Анатолій 
Іванович

Од/н д/н 02.02.1998 60 0,0001 60 0 0 0

Член правління Сулімовський 
Андрій Валерійович

Од/н д/н 28.08.2008 1100 0,00105 1100 0 0 0

Голова Ревізійної 
комісії

Клименко Лариса 
Степанівна

Од/н д/н 22.12.2008 40 0,000038 40 0 0 0

У сього 3231434 3,071708 3231434 0 0 0

*3азначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних
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КОД за С ДІМІОУ Місцезнаходження
Дині 

внесення до 
реєстру

К іл ь к іс т ь

акцій
(штук)

Шд
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на 
пред’явника

Привілейо
вані іменні

Привілейо
вані на 

предявника

НАК "Нафтогаз 
України"

20077720 Київська обл. д/н р- 
н 01001 м.Київ 
вул.Б.Хмельницьког 
0 , 6

02.02.1998 53652002 51 53652002 0 0 0

ТОВ Інвестиційна 
компанія "Фінлекс- 
Інвест"

20036655 Київська обл. д/н р- 
н 01015 м.Київ 
вул.Московська, 
46/2, к.9

26.05.2003 34443681 32,74 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’явника

Привілейо
вані іменні

Привілейо
вані на 

предявника

Усього 88095683 83,74 88095683 0 0 0

*3азначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові
**Не обов'язково для заповнення



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

ПрАТ "КРК-реєстр"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23693394
Місцезнаходження Кіровоградська обл. Кіровоградський р-н 

25006 м.Кіровоград, вул.К.Маркса, 3/5, 
кім.17

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №399385
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку м.Київ

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.10.2010
Міжміський код та телефон (0522) 24-59-94
Факс (0522) 24-46-19
Вид діяльності Ведення реєстру власників іменних цінних 

паперів.
Опис На ведення реєстру власників іменних 

цінних паперів між ВАТ "Кіровоградгаз" і 
ЗАТ "КРК-реєстр” укладений Договір 
№ 57-р від 01.01.2007 року (нова редакція).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім”я та 
по батькові фізичної особи

ТОВ "Аудит-Юникс"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22212843
Місцезнаходження Кіровоградська обл. Кіровоградський р-н 

25006 м.Кіровоград вул.Пермська, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.10.2010
Міжміський код та телефон (0522) 32-31-24
Факс (0522) 32-31-24
Вид діяльності Аудиторські послуги
Опис ТОВ "Аудит-Юникс" надає аудиторські 

послуги ВАТ "Кіровоградгаз".



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

ЗАТ "Страхова компанія 
"ІнтерГарант"

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23703520
Місцезнаходження Київська обл. д/н р-н 01001 м.Київ 

вул.Кудрявська, 13-19, оф.З
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 299547
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2007
Міжміський код та телефон (044) 238-64-00
Факс (044) 238-64-06
Вид діяльності Страхова діяльність
Опис Закрите акціонерне товариство "Страхова 

компанія "ІнтерГарант" надає послуги 
страхування цивільно - правової 
відповідальності власників наземних 
транспортних засобів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 
по батькові фізичної особи

ПрАТ "Страхова компанія 
"Провідна"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137
Місцезнаходження Київська обл. д/н р-н 03049 м.Київ 

проспект Повітрянофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №520922
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ

Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010
Міжміський код та телефон (0522) 35-60-39
Факс (0522) 35-60-30
Вид діяльності Страхова діяльність
Опис ПрАТ "Страхова компанія "Провідна" 

надає послуги страхування цивільно - 
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів; 
страхування цивільної відповідальності 
суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями 
на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно- 
епідеміологічного характеру; ососбисте 
страхування від нещасних випадків на 
транспорті; страхування відповідальності 
суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 
на випадок настання негативних наслідків 
при перевезенні небезпечних вантажів.



Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародн
ий

ідентифіка
ційний
номер

Тип
цінного
папера

Форма 
існування та 

форма 
випуску

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.)

Частка у 
статутном 
у капіталі 

(У
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.12.2004 785/1/04 Державна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 
м.Київ

ИА
1100071000

Акції
Іменні
прості

Документарна
Іменні

0,250 105200000 26 300 000,000 100

Опис

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз" в кількості сто п’ять мільйонів 
двісті тисяч штук на загальну суму двадцять шість мільйонів триста тисяч гривень та видала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №785/1/04 від 
31.12.2004 року. Свідоцтво від 06.01.1999 року № 2/11/1/99 видане Кіровоградським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано.
Акції Товариства не проходять котирування, лістинг/делістинг на фондових біржах.



Загальна 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)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук)

3568

у тому числі:
- сертифікатів акцій

3568

- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 
звітному періоді

6

у тому числі:
- сертифікатів акцій

6

- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
На виконання Указу Президента України від 15.06.1993 року № 210/93 "Про 

корпоратизацію підприємств" і відповідно до Наказу Державного комітету України по нафті і 
газу № 123 від 14 березня 1994 року на базі державного підприємства по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз" створено відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз" (ВАТ "Кіровоградгаз"). Затверджені Акт оцінки вартості цілісного 
майнового комплексу та статут Товариства. Статутний капітал на момент створення 
акціонерного товариства становив 129491,25 тис. крб. поділений на 517965 шт. простих іменних 
акцій. На виконання Постанови КМУ № 750 від 16.07.1996 року "Питання державної акціонерної 
холдингової компанії "Укргаз" Державним комітететом України по нафті і газу були внесені 
зміни до Акту оцінки ВАТ "Кіровоградгаз" і статутний капітал Товариства затверджено в сумі 
6573989,5 грн. В 2004 році загальними зборами акціонерів прийнято рішення про збільшення 
статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій, а також затверджені результати 
підписки на акції. Станом на 31.12.2010 року статутний капітал становить двадцять шість 
мільйонів триста тисяч гривень поділений на сто п'ять мільйонів двісті тисяч простих іменних 
акцій номінальною вартістю двадцять п'ять копійок кожна.

Організаційна структура 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 акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. З метою захисту 
інтересів акціонерів та здійснення контролю за діяльністю правління в акціонерному товаристві 
створено Наглядову раду і Ревізійну комісію. Правління ВАТ являється виконавчим органом 
Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю направленою на отримання 
прибутку.
Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність 
Правління.



Структура ВАТ "Кіровоградгаз" наступна:
- Головне підприємство ВАТ "Кіровоградгаз" знаходиться за адресою: м.Кіровоград, 
вул.Володарського, 67;
- Бобринецьке управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., м.Бобринець, вул.Промислова,2;
- Долинське управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., м.Долинська, вул.Нова, 114;
- Знам'янське управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23;
- Олександрівське управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., смт.Олександрівка, вул. Леніна, 133;
- Олександрійське управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., м.Олександрія, пл. Леніна, 16;
- Світловодське управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., м.Світловодськ, вул. 8 Березня, ЗО;
- Маловисківське управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., м.Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 86;
- Новоархангельське управління по експлуатації газового господарства знаходиться за адресою: 
Кіровоградська обл., смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137;
- Будівельно-монтажне управління знаходиться за адресою: м.Кіровоград, вул. Загородна, За;
- Дочірнє підприємство "Центргаз" знаходиться за адресою: м.Кіровоград, 
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 пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду до 
Товариства не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика ВАТ "Кіровоградгаз" ведеться згідно наказу № 486 від 28.12.2008 року, 
в якому визначено основні підходи та методи ведення бухгалтерського обліку, передбачені 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, а саме:
- основними видами діяльності підприємства являються: транспортування природного газу, 
постачання природного газу споживачам, реалізація скрапленого газу, інша діяльність;
- методом амортизації рахувати податковий метод.
- вибуття вартості запасів здійснювати за такою оцінкою: ТМЦ, зріджений газ, запасні частини, 
паливо - методом ФІФО згідно пункту 19 П(С)БО №9; готова продукція - нормативними 
витратами; товари в торгівлі - цінами продажу.
- резерв сумнівних боргів визначати виходячи із платоспроможності окремих дебіторів 
щоквартально на дату балансу по мірі виникнення.
- в своїй роботі керуватись Положенням про облікову політику НАК "Нафтогаз України", 
затвердженого рішенням правління НАК "Нафтогаз України" від 22 липня 2008р. протокол 
№75.

Доходи від реалізації готової продукції, запасів, оборотних активів нараховуються на дату 
передачі покупцю ризиків і вигоди. Доход, зв'язаний із виконанням послуг, робіт визнається 
виходячи зі ступеня завершеності операцій на дату балансу за умови підписання акта виконаних 
робіт, послуг замовником. Доход від реалізації необоротних активів нараховується на дату 
передачі права власності шляхом державної перереєстрації, якщо це передбачено 
законодавством.

Витрати визначаються одночасно з визнанням доходів, для отримання яких вони



здійснюються у відповідності з ПСБО 16.
До виробничої собівартості відносяться прямі матеріальні витрати; прямі витрати на 

оплату праці; інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Загальновиробничі витрати 
класифікуються у відповідності с п.15 ПСБО № 16, є постійними; розподіляються на кожний 
об'єкт витрат з використанням бази розподілу пропорційно прямим експлуатаційним витратам 
по видам основної діяльності. Нерозподілені витрати включаються до собівартості реалізованої 
продукції. При упорядкуванні фінансових звітів межа істотності визначена у 100 грн.

При складанні консолідованої звітності Товариство дотримується вимог П(С)БО 20 
"Консолідована фінансова звітність", затвердженого Міністерством фінансів України від 
30.07.1999р.№ 176. Фінансова звітність материнського та дочірнього підприємства складається 
за той самий звітний період і на ту саму дату балансу. Консолідована фінансова звітність 
складається шляхом упорядкованого додавання показників фінансової звітності дочірнього 
підприємства до аналогічних показників фінансової звітності материнського підприємства. Для 
відображення фінансового стану та результатів діяльності групи враховуються особливості цієї 
господарської одиниці та зроблені коригування об'єднаних показників. Суть коригування така:
1. З активів материнського підприємства вилучається балансова вартість інвестицій у дочірнє 
підприємство, а із активів дочірнього підприємства - вилучається відповідна частина капіталу 
материнського підприємства
2. З усіх показників розрахункових операцій материнського та дочірнього підприємства 
вилучається сума внутрішньо групових операцій та внутрішньо групового сальдо.

Первісна вартість основних засобів формується по кожному об'єкту відповідно до п.7 
ПСБО № 7, у сумі більш 2000 грн., термін корисного використання яких більше одного року. 
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується за нормами и і методами передбаченими 
податковим законодавством. Ставки амортизации основних засобів: земельні ділянки-0; 
капітальні витрати на поліпшення земель-1,25; будинки, споруди та передавальні пристрої - 
2%;машини і устаткування- 6% ; транспортні засоби -10%; інструменти, прибори, інвентар, 
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, 
пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони 
(у т.ч. стільникові), мікрофони і рації- 15,0 ; інші основні засоби - 6%. Ліквідаційна вартість 
основних засобів дорівнює нулю. Переоцінка 03 здійснюється на підставі п. 16-21 ПСБО № 7 за 
умови відмінності справедливою вартості більш, ніж на 10 % від залишкової вартості. При 
вибутті основних засобів сума дооцінки над сумою попередніх уцінок залишкової вартості 
цього об'єкта включається до складу нерозподіленого прибутку одночасно зі зменшенням 
додаткового капіталу.

Інші необоротні матеріальні активи класифікуються у відповідності з п. 10-14 ПСБО № 7 . 
Малоцінні необоротні матеріальні активи - предмети терміном експлуатації більше року і 
вартістю до 2000 грн. Методи нарахування зносу: в розмірі 100 % вартості в першому місяці 
експлуатації.

Нематеріальні активи. Первісна вартість формується відповідно до п. 11-18 ПСБО № 8. 
Складається з ціни придбання, мита та ін. витрат, безпосередньо зв'язаних з його придбанням. 
Нарахування амортизації здійснюється відповідно Закону України "Про оподаткування прибутку 
підприємств" №283/97-ВР від 22.02.1997 р.

Запаси. В бухобліку та звітності відображаються по найменшій із двох оцінок: по 
первісній вартості або чистій вартості реалізації. Вибуття запасів здійснюється за такою 
оцінкою:
- ТМЦ, запчастини, паливо, зріджений газ - методом ФІФО згідно пункту 19 П(С)БО №9. Товари
- за цінами продажу. Готова продукція - за нормативними витратами. Запаси, які 
використовуються в інших цілях, ніж передбачене пп.8.1 і 8.2. по середньозваженій собівартості

Транспортно-заготівельні витрати складаються з витрат на оплату тарифів (фрахту) за 
вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів до місця їх використання; з витрат



по страхуванню ризиків транспортування запасів; з витрат по утриманню персоналу, зайнятого 
заготівлею; ТЗВ узагальнюються на окремих субрахунках рахунків обліку запасів і щомісяця 
розподіляються пропорційно руху і залишкам запасів.
Грошовими коштами та їх еквівалентами вважати кошти на розрахунковому рахунку, у касі, у 
дорозі.

Дебіторська заборгованість за продукцію, послуги, товари у відношенні якої існує 
непевність у її погашенні боржником включається в підсумок балансу по чистій реалізованій 
вартості, тобто після виключення резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів 
визначається виходячи із платоспроможності окремих дебіторів щоквартально на дату балансу 
по мірі виникнення.

Зобов'язання визнаються, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на 
дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до 
складу доходу звітного періоду. Забезпечення нараховуються та признаються витратами ,якщо 
призначаються для фінансування конкретних проектів, майбутніх витрат. Резерв на оплату 
відпусток не нараховувати.

Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання визначаються згідно 
ПСБУ № 17 станом на 31 грудня кожного року.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок призначається 
для користування керівництву 
підприємства, акціонерам, ДКЦПФР 
та іншим користувачам фінансової

звітності

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

про фінансову звітність відкритого акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації «КІРОВОГРАДГАЗ» 

за період з 01.01.2010р. по 31.12.2010р.

14.04.2011 р. м. Кіровоград

Основні відомості про аудиторську фірму:
Аудиторська фірма у  формі ТОВ «Аудит-Юнікс», код ЄДРПОУ 22212843. Зареєстрована 
01.12.1994 року Виконавчим комітетом Кіровоградської міської Ради.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0516 від 26.01.2001 
р. чинне до 26.01.2015р.
Сертифікат аудитора серія А № 001488 від 27.10.1994р. чинний до 27.10.201 Зр.( рішення 
АПУ №194 від 25.09.2008р.)
Місцезнаходження : 25001 м. Кіровоград, вул. Велика Пермська, 6, кв.4 .
Телефоні,факс) (0522) 32-31-24; 32-14-79.

Аудиторською фірмою «Аудит-Юнікс» у відповідності з договором №12-01/09 від 
23.12.2009 р. та додаткової угоди №03-01/11 від 02 лютого 2011р. до цього договору 
проведена перевірка фінансових звітів відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» 
(надалі ВАТ «Кіровоградгаз»), що включають:



• баланс (форма № 1) станом на 31.12.10 року;
• звіт про фінансові результати (форма №2) за 2010 рік;
• звіт про рух грошових коштів (форма №3) за 2010 рік;
• звіт про власний капітал (форма №4) за 2010 рік;
• примітки до фінансової звітності за 2010 рік.

Відповідальність управлінського персоналу товариства:
управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 
представлення цих фінансових звітів у відповідності до стандартів бухгалтерського обліку і 
фінансової звітності в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного 
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 
помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 
підставі результатів аудиторської перевірки.

Ми провели нашу перевірку у відповідності до вимог:
• Закону України «Про аудиторську діяльність» в редакції від 14 вересня 2006 року N 140-У.
• Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних 
стандартів аудиту 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів 
загального призначення», 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», 720 «Інша 
інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти» ;
• Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку, затверджено рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528.

Ці нормативи зобов’язують нас дотримуватись етичних вимог, а також планування й 
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність 
не містить суттєвих викривлень (помилок).

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. 
До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок 
шахрайства або помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом проведення вибіркової 
перевірки на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного 
обліку, тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а 
також оцінку відповідності застосованих принципів бухгалтерського обліку нормативним 
вимогам щодо організації бухгалтерського обліку на Україні.

Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення 
фінансових звітів

Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, 
звітності та документах ВАТ «Кіровоградгаз», що були надані аудиторам керівниками та 
працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану 
підставу для висловлення нашої думки.

Отримані аудитором результати перевірки в цілому достатні для виказування професійної 
незалежної думки, проте мають певні обмеження а саме: ми безпосередньо не приймали участі у 
проведенні інвентаризації залишків основних засобів, нематеріальних активів, товарно- 
матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Однак зазначені 
обмеження мають незначний вплив на фінансовий звіт і не перекручують загальний фінансовий



стан суб’єкта. Цей висновок має юридичну чинність тільки в тому випадку, якщо він 
використовується відповідно до цілі, передбаченої договором на надання аудиторських послуг.

Параграф для висловлення умовно-позитивної думки. Товариство не створює резервів 
та забезпечень на виплату відпусток персоналу, що на думку аудитора не відповідає вимогам 
Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання” і Положення (Стандарту) 
бухгалтерського обліку № 26 “Виплати працівникам”.

Висновок аудитора: На нашу думку, за винятком впливу коригувань викладених у  
попередньому параграфі, фінансова звітність надає достовірну й об'єктивну інформацію 
(подана об'єктивно в усіх суттєвих аспектах) про фінансовий стан ВАТ «Кіровоградгаз» на 31 
грудня 2010 р., результати його господарської діяльності і рух грошових коштів за рік, який 
закінчився на зазначену дату, відповідно до загальноприйнятих бухгалтерських принципів 
П(С)БО в Україні.

Методологія і організація бухгалтерського обліку, що використовувалась Товариством, 
відповідає законодавчим та нормативним вимогам. Звітність підготовлена на підставі дійсних 
даних бухгалтерського обліку. Зобов ’язання Товариства приведені до реального стану 
відповідно до вимог П(С) БО 11 „Зобов’язання”. Фінансові результати діяльності сформовані у  
звітності Товариства згідно з вимогами П(С)БО 15 „Доходи” і відповідають дійсним даним 
звітного періоду. Чистий збиток отриманий у  сумі 7175,0 тис. грн.

Надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів 
суб’єкта, що перевіряється. Власний капітал (чисті активи) ВАТ «Кіровоградгаз» становлять
165798,0 тис. грн., що більше розміру статутного капіталу на 139498,0 тис. грн. Отже, 
товариством виконуються вимоги ч.З ст.155 Цивільного кодексу України, що до вартості 
чистих активів. Заборгованість учасників (засновників) по внескам до статутного капіталу 
(р.360 балансу) відсутня. Статутний фонд сплачений у  повному обсязі у  встановлені 
законодавством терміни. Загальна вартість активів Товариства 239606,0 тис. грн.

Ми висловлюємо аудиторську думку що до іншої додаткової інформації, надання якої 
обумовлено вимогами Рішення ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за N 1528 «Що до підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та 
професійними учасниками фондового ринку».

Перевірка була спланована і підготовлена з достатнім рівнем впевненості про те, що 
фінансова звітність не містить суттєвих помилок та перекручень, а система внутрішнього 
контролю спрямована на упередження зловживань.

Під час перевірки нами досліджено достовірність статей балансу, обсяги яких є, на нашу 
думку, суттєвими. Міжнародні стандарти аудиту вимагають одержати достатньо розумних 
доказів відсутності суттєвих перекручень та помилок при складанні фінансової звітності. 
Суттєвість з замовником не обумовлювалась і розмір суттєвості стосовно встановлених 
відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА 
320 “Суттєвість в аудиті”.

В ході аудиту нами отримані та вивчені шляхом тестування, вибіркового та безпосереднього 
перегляду первинних документів, регістрів, журналів та інших аналітичних документів докази, 
які на нашу думку, дають розумні підстави для цього висновку. Аудит також включає оцінку 
застосованих принципів бухгалтерського обліку, а також оцінку загального стану надання 
фінансової звітності.

Товариство веде бухгалтерський облік та формує фінансову звітність згідно з 
законодавством України, а саме: відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІУ, П(с)БО 1 „Загальні вимоги до 
фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. 
№87, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за №391/3684, П(С)БО 2 
„Баланс” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87 та



зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за №396/3689, П(С)БО 3 „Звіт про 
фінансові результати” затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. 
№87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за №397/3690, інших 
П(С)БО та інших нормативних документів з питань методики та організації бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності.

Протягом 2010 р. Товариство вело бухгалтерський облік згідно з Положенням Про облікову 
політику та організацію бухгалтерського обліку ВАТ «Кіровоградгаз», затвердженого наказом 
по Товариству (надалі положення про облікову політику).

Обрана облікова політика Товариства будується на основних принципах бухгалтерського 
обліку і фінансової звітності: автономності, обачності, послідовності, безперервності, повного 
висвітлення подій, періодичності, єдиного грошового вимірника, нарахування та відповідності 
доходів та витрат.

Фундаментальним документом, у якому обґрунтовано сформовані основні елементи 
облікової політики є наказ № 486 від 29.12.2008р. „Про облікову політику підприємства”. В 
облікову політику ВАТ «Кіровоградгаз» зміни в 2010 році не вносились.

Фінансова звітність складається в національній валюті України -  гривні (дані у фінансовій 
звітності приведені з округленням до тис. грн.)

Згідно до ст.10 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” Товариством проведено інвентаризацію, згідно наказу № 246 від 28.10.2010р. „Про 
проведення інвентаризації-”.

Ми не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань ВАТ «Кіровоградгаз», тому 
при висловленні думки стосовно фінансової звітності існує певне обмеження.

Ми вважаємо, що отримані в ході перевірки аудиторські докази є достатньою та відповідною 
основою для висловлення аудиторської думки.

На підставі проведеної аудиторської перевірки ми висловлюємо думку щодо окремих 
компонентів фінансової звітності.

Фундаментальними документами, у яких обґрунтовано сформовані основні елементи 
облікової політики є наказ НАК «Нафтогаз України» №597 від 24.12.2003р. „Про облікову 
політику”; Наказ №775 від 31.12.2005 р. НАК «Нафтогаз України» „Про облікову політику” та 
«Положення про облікову політику» затвердженого рішенням правління НАК «Нафтогаз 
України» від 22 липня 2008р. протокол № 75.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування емітента

Скорочене найменування 
Код ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма емітента

№ свідоцтва про державну реєстрацію 
та дата видачі свідоцтва 
Орган, що видав свідоцтво

Юридична адреса та місце знаходження

Телефон

Відкрите акціонерне товариство 
по газопостачанню та газифікації 
„Кіровоградгаз” (надалі Товариство) 
ВАТ „ Кіровоградгаз”
03365222
231- відкрите акціонерне 

товариство
серія А00 № 076474 від 29.01.1992 р. 
№ запису 1444 120 0000 000416 
Виконавчий комітет Кіровоградської 
міської Ради 
25006 м. Кіровоград, 
вул. Володарського, 67 
(0522) 240-240



МФО
Назва банку
Основні види діяльності

Розрахунковий рахунок 26006301332078
323301

Кількість акціонерів

Промінвестбанк 
Розподілення і постачання газу; 
будівництво магістральних 
трубопроводів, ліній зв ’язку 
і енергопостачання 
19924 -  фізичних осіб 
12 — юридичних осіб

Облікова чисельність працівників 
Найменування, місцезнаходження та 
телефон незалежного реєстратора

1902 чол.
ПрАТ « КРК- Реєстр» м. Кіровоград, 
вул. Карла Маркса 3/5 к.17,тел. 24-59-94

ВАТ «Кіровоградгаз» засноване відповідно до Рішення Державного комітету України по 
нафті та газу 14.03.1994 р. №123 шляхом перетворення державного підприємства по 
газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” у відкрите акціонерне Товариство відповідно до 
Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.1993 р. №210/93.

Свідоцтво про державну реєстрацію ВАТ „Кіровоградгаз” видане Реєстраційною 
Палатою Виконкому Кіровоградської міської Ради народних депутатів 01.08.1994 р. за № 00570

З набранням чинності закону України “Про державну реєстрацію юридичних та фізичних 
осіб-підприємців” від 15.05.2003 року № 755-ІУ, дане Свідоцтво про державну реєстрацію 
підприємства втратило силу і в зв'язку з цим проведена заміна на Свідоцтво про державну 
реєстрацію юридичної особи серії А00 №076474 виданого Виконавчим комітетом 
Кіровоградської міської ради

У 2004 році, у зв’язку із внесеними змінами відносно збільшення розміру Статутного 
капіталу, зареєстрована нова редакція Державним реєстратором Кіровоградської міської ради 
23.12.2004 р. Статуту Товариства.

Під контролем ВАТ «Кіровоградгаз» знаходиться дочірнє підприємство «Центргаз». 
Статут ДП «Центргаз» затверджено зборами акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» протоколом від 
30 серпня 2000р, зареєстровано Реєстраційною Палатою виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради. Індивідуальний №31146088, реєстраційний №08253-ІВ-1. 
Дочірнє підприємство набрало статус юридичної особи з моменту його державної реєстрації. 
Створено ДП «Центргаз» на базі майна Товариства з метою задоволення потреб споживачів 
усіх категорій в постачанні скрапленого газу, розвитку ринку скрапленого газу та збільшення 
обсягів його реалізації. Емітент володіє 100% статутного фонду ДП « Центргаз». Розмір 
статутного фонду дочірнього підприємства заявлений у сумі 6192441 грн. Згідно зі статутом 
вартість майна, що підлягала передачі до ДП мала бути наступною: 

основні засоби - 5447441 грн. 
обігові кошти - 745000 грн.

Фактично було передано по залишковій вартості основні фонди на 5371,2 тис. грн. Аудитор 
вважає, що в обліку материнського підприємства потрібно відобразити повну вартість 
інвестиції і суму зобов’язань перед емітентом у розмірі 821,2 тис. грн. Згідно зі Статутом 
материнське підприємство ВАТ «Кіровоградгаз» має повноваження визначати фінансову та 
господарську політику, має можливості призначати керівництво дочірнього підприємства та 
основні напрямки діяльності.

-А Т -1 .



Метою діяльності товариства є виконання комплексу робіт з експлуатації систем 
газопостачання; проектування, будівництво і ремонт газових мереж, в тому числі по 
замовленню населення, а також одержання прибутку від усіх видів діяльності.

Предметом діяльності товариства згідно із Статутом є:
> Забезпечення постачання природним і зрідженим газом населення області 

та підприємств;
> Будівництво нових та реконструкція діючих газопроводів;
> Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації;
> Технагляд за будівництвом газових мереж за рахунок замовників;
> Підготовка та перепідготовка кадрів даної сфери діяльності;
> Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
> Проведення комерційної та посередницької діяльності;
> Транспортування природного газу розподільчими газопроводами.

У підпорядкуванні ВАТ «Кіровоградгаз» знаходяться відокремлені підрозділи
( без права юридичної особи):

> Долинське управління по експлуатації газового господарства;
> Знамянське управління по експлуатації газового господарства;
> Олександрівське управління по експлуатації газового господарства;
> Олександрійське управління по експлуатації газового господарств;ва
> Світловодське управління по експлуатації газового господарства;
> Маловисківське управління по експлуатації газового господарства;
> Новоархангельське управління по експлуатації газового господарства;
> Бобринецьке управління по експлуатації газового господарства;

Місце знаходження ВАТ «Кіровоградгаз» відповідає фактичному розміщенню Товариства.
Принципи організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності 

регулюються Законом України від 16.08.1999 р. №996-ХІУ “Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні». Бухгалтерський облік Товариством ведеться по журнально- 
ордерній формі обліку, з використанням бухгалтерської комп’ютерної програми “1С: 
Бухгалтерія”.

Товариство веде свої реєстри та записи бухгалтерського обліку та складає фінансову 
звітність в українських гривнях (тис. грн.) у відповідності до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. У підпорядкуванні ВАТ “Кіровоградгаз” знаходяться 8 відокремлених 
структурних підрозділів без права юридичної особи. Кожна структурна одиниця товариства веде 
свої реєстри та складає фінансову звітність окремо, яка консолідується Товариством постатейно. 
При цьому забезпечена незмінність методології і принципів відображення господарських 
операцій. Господарські операції відображалися в обліку своєчасно та в повному обсязі. 
Бухгалтерські регістри в цілому, забезпечують інформацію, достатню для складання достовірної 
звітності.

Надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів 
суб'єкта, що перевіряється. Фінансова звітність Товариством складається у відповідності до 
П(С)БО та інформація надана у формах звітності відповідає первинним даним бухгалтерського 
обліку. При проведенні аудиту було встановлено, що класифікація активів та їх оцінка 
проводиться вірно. Загальна сума активів відповідає залишкам на бухгалтерських рахунках та 
даним аналітичного обліку. Загальна сума активів станом на 31.12.2010р. склала
239606.0 тис.грн.

Нематеріальні активи -  являють собою програмне забезпечення на загальну суму
118.0 тис. грн. по залишковій вартості станом на 31.12.2010 р. і відображаються в звітності по 
фактичних витратах на їх придбання. Амортизація по нематеріальних активах нараховується 
відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств» №283/97-ВР від 
22.02.1997р.



Незавершене будівництво - 3915,0 тис. грн.: представлено основними засобами на стадії 
будівництва на загальну суму 1423,0 тис. грн. і відображається за проіндексованою вартістю, 
вартості придбаних основних засобів - 575,0 тис. грн. та інших прямих затрат та обладнанням, 
що потребує монтажу на суму -  1917,0 тис. грн.

Основні засоби: на балансі Товариства обліковуються власні основні засоби на загальну 
суму 147841,0 тис. грн. по залишковій вартості. Основні засоби відображаються у звітності по 
фактичних витратах на їх придбання, доставку, установку, спорудження і виготовлення у 
відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. 
Нарахування, та облік зносу Товариством в 2010 році проводилась згідно ст.8 Закону України 
“Про оподаткування прибутку підприємств” №283/97-ВР від 22.02.1997 р. Переоцінки об'єктів 
основних засобів в звітному році не проводились. Інвентаризація основних засобів, 
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків для підтвердження достовірності балансу у зв’язку з підготовкою до складання та 
здачі річної фінансової звітності була проведена в повному обсязі. До розгляду були 
представлені інвентаризаційні описи об’єктів основних засобів станом на 01.11.2010 р. Мали 
місце певні обмеження аудиту, а саме: ми безпосередньо не приймали участі у проведенні 
інвентаризації.

Відстрочені податкові активи: представлені відстроченими податковими активами у 
сумі 3399,0 тис. грн. (розрахунок додається). Поточна частина податку на прибуток 
Товариством розраховується згідно з податковим законодавством України на основі результатів 
наведених у звіті про фінансові результати та балансі товариства.

Інші необоротні активи у сумі 5,0 тис. грн. - це не введені в експлуатацію катодні 
станції, які на протязі 12 місяців від дати балансу, як очікується, неможливо використати як 
актив.

Облік запасів та витрат. Виробничі запаси є активами, що входять у склад запасів 
товариства, для яких у П(С)БО 9 визначені методологічні принципи формування у 
бухгалтерському обліку інформації про них та розкриття її у фінансовій звітності. Виробничі 
запаси визнаються активом товариства, якщо існує ймовірність того, що у майбутньому будуть 
отримані економічні вигоди, пов’язані із їх використанням та їх оцінка може бути достовірно 
визнана.

При визначенні облікової вартості запасів Товариство дотримується вимог П(С)БО 9 
„Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.08.1999 р. №246. Нами 
встановлено наявність та достовірність оцінки товарно-матеріальних цінностей та готової 
продукції, що обліковуються на балансі Товариства. їх загальна вартість становить
9239.0 тис. грн., у т. ч. виробничі запаси -  8079,0 тис. грн., тварини на вирощуванні і відгодівлі -
12.0 тис. грн., незавершене виробництво за ізоляційним цехом -  65,0 тис. грн., готова продукція 
за ізоляційним виробництвом -  6,0 тис. грн., товари -  1077,0 тис. грн. Товариством встановлена 
оцінка вибуття запасів за методом ФІФО.

Аудитором підтверджується, що в цілому облік запасів виробництва здійснюється 
згідно з вимогами, встановленими національними нормативами бухгалтерського обліку.

Облік дебіторської заборгованості: Оцінка та облік дебіторської заборгованості 
здійснюється Товариством за її первинною вартістю згідно з П(С)БО 10 „Дебіторська 
заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. №237.

Станом на 31.12.2010 року первісна вартість за дебіторською заборгованістю за товари, 
роботи і послуги складає 35785,0 тис. грн., чиста реалізаційна вартість -  35392,0 тис. грн., 
резерв сумнівних боргів -  393,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом становить 78,0 тис. грн., за 
виданими авансами -  7123,0 тис. грн.; із внутрішніх розрахунків -  12825,0 тис. грн. та інша 
поточна дебіторська заборгованість 13286,0 тис. грн.



Облік коштів, грошових активів та розрахунків: Облік касових операцій, операцій на 
рахунках банку, розрахунків з бюджетом, з позабюджетними фондами і соціальному 
страхуванню та інших розрахунків відповідає вимогам чинного законодавства, залишок 
грошових коштів -  3154,0 тис. грн.

Інші оборотні активи проведені у сумі 3082,0 тис. грн. і складаються із податкового 
кредиту на комерційні втрати.

Витрати майбутніх періодів: У складі витрат майбутніх періодів відображаються 
витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до 
наступних звітних періодів і обліковуються на кінець звітного періоду.

Облік витрат майбутніх періодів ведеться для узагальнення інформації про здійснені 
витрати у звітному періоді, які не можуть бути віднесені до витрат поточного періоду і 
підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. Сума зазначених витрат на 
кінець року становить -149,0 тис. грн.

Власний капітал Товариства: Станом на 31.12.2010 року структура власного капіталу 
складається з наступного:

статутний капітал Товариства заявлений у сумі 26 300 000,0 грн., який поділено на 
105200000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Товариством 
зареєстровано випуск зазначеної кількості акцій, що засвідчено Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку та видане Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів за 
№785/1/04 від 31.12.2004 р. У 2004 році загальні збори акціонерів Товариства (протокол №8 від 
28.10.2004р.) прийняли рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства на суму 
19726010,50 грн. шляхом проведення додаткової емісії простих іменних акцій в документарній 
формі в кількості 78904042 штуки існуючої номінальної вартості 0,25 грн. за 1 акцію. Статут у 
новій редакції, який затверджений загальними зборами акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз” 
(протокол №9 від 21.12.2004 р.), зареєстрований Державним реєстратором Кіровоградської 
міської ради 23.12.2004р.

Інформація станом на 31.12.2010 р. про розподіл акцій, які обліковуються за юридичними 
та фізичними особами представлена за Довідкою від незалежного реєстратора ПрАТ «КРК -  
реєстр» № 453 від 07.02.2011р..

Загальна кількість акціонерів ВАТ « Кіровоградгаз» - 19936 осіб, акцій -105200000шт.
(100%)

Фізичні особи -  19924 акціонерів, які володіють 10 794 975 шт. акцій (10,26138%); 
Юридичні особи -  12 акціонерів, які володіють 94 405 025 шт. акцій ( 89,73862%); 
Акціонери, які володіють 5 та більше відсотків акцій ВАТ « Кіровоградгаз» є: 
юридична особа НАК «Нафтогаз України», кількість акцій 53 652 002 штук, відсоток у 

статутному фонді -  51,00%;
юридична особа ТОВ ІК «Фінлекс -  Інвест», кількість акцій 34 443 681 штук, відсоток у 

статутному фонді -  32,7411%;
Державна частка майна в статутному капіталі ВАТ « Кіровоградгаз» відсутня.
Чисті активи: Розрахунок вартості чистих активів ВАТ « Кіровоградгаз» виконано у 

відповідності з Методичними рекомендаціями по визначенню розміру чистих активів, 
затвердженими рішенням ДКЦПФР N 485 від 17 листопада 2004 р., з метою контролю 
дотримання законодавчих вимог щодо вартості чистих активів господарського товариства.

В результаті розрахункова вартість чистих активів товариства дорівнює розміру власного 
капіталу, має позитивне значення - 165798,0 тис. грн. та перевищує розмір статутного капіталу 
товариства на 139498,0 тис. грн. Отже, товариством виконуються вимоги ч.З ст. 155 Цивільного 
кодексу України, щодо вартості чистих активів.

За поточний період зменшився „Інший додатковий капітал” Товариства на 1456,0 тис. 
грн. за рахунок нарахування амортизації на безкоштовно прийняті газопроводи в експлуатацію. 
Передача на баланс Товариства додаткових потужностей проводиться на підставі актів прийому- 
передачі.



природний газ”. Чистий доход від реалізації продукції у звітному періоді в порівнянні з 
минулим роком зменшився на 21172,0 тис. грн.

За підсумками роботи 2010 року отриманий чистий збиток у сумі 7175,0 тис. грн. 
Структура операційних витрат визначена Товариством за такими елементами: (тис. грн.) 
матеріальні витрати -  50993,0

*§>» витрати на оплату праці -  42974,0
відрахування на соціальні заходи -  15624,0

<&» амортизація -  12796,0
інші операційні витрати -  17678,0
При формуванні витрат за елементами використано Методику та особливості обліку в 

нафтогазовому комплексі. Транзитні витрати, пов’язані із закупівлею та транспортуванням 
скрапленого газу за елементами витрат не враховуються.

Звіт про рух грошових коштів: Аудитор підтверджує розкриття інформації у звіті про 
рух грошових коштів відповідно до вимог П(С)БО 4, затвердженого наказом Міністерства 
Фінансів України від 31.03.1999 р. №87 зі змінами та доповненнями внесеними згідно наказу 
Мінфіну від 10.06.2010р. №382. Рух грошових коштів та їх еквівалентів відображено у звіті 
розгорнуто, окремо по операційній, інвестиційній та фінансовій діяльності.

Чистий рух коштів за звітний період Товариства становить: (тис. грн.) 
я* від операційної діяльності - (2974,0)

від інвестиційної діяльності - +250,0
^  від фінансової діяльності - (180,0)

Чистий рух коштів за звітний період - (2904,00)
На кінець звітного періоду залишок грошових коштів склав 3154,0 тис. грн., відповідно 

даним первинних документів бухгалтерського обліку.
Звіт про власний капітал: Аудитор підтверджує розкриття інформації про зміни в 

складі власного капіталу Товариства протягом звітного періоду.
Звіт про власний капітал має певний взаємозв’язок із даними інших форм річної звітності 

зокрема, з балансом та звітом про фінансові результати та відповідає даним в бухгалтерському 
обліку Товариства. Сума неоплаченого капіталу засновників Товариства на кінець року 
відсутня.

Чистий збиток за звітний рік отриманий від звичайної діяльності в сумі - 7175,0 тис. грн. 
Власний капітал (чисті активи) ВАТ «Кіровоградгаз», має позитивне значення -

165798,0 тис. грн. та перевищує розмір статутного фонду товариства на 139498,0 тис. грн. Отже, 
товариством виконуються вимоги ч.З ст. 155 Цивільного кодексу України, щодо вартості 
чистих активів.

Примітки до фінансової звітності: .Примітки до фінансової звітності складені в формі 
таблиць, затверджених наказом Міністерства Фінансів України від 29.11.2000 р. №302.

Дані таблиць (розділів) приміток відповідають показникам основних форм звітності та 
даним бухгалтерського обліку.

Консолідація та інвестування: Товариство у своєму складі має дочірнє підприємство 
ДП «Центргаз». При складанні консолідованої звітності Товариство дотримується вимог 
П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого Міністерством фінансів 
України від 30.07.1999р.№ 176. Фінансова звітність материнського та дочірнього підприємства 
складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу. Консолідована фінансова 
звітність складена шляхом упорядкованого додавання показників фінансової звітності 
дочірнього підприємства до аналогічних показників фінансової звітності материнського 
підприємства. Для відображення фінансового стану та результатів діяльності групи були 
враховані особливості цієї господарської одиниці та зроблені коригування об’єднаних 
показників. Суть коригування така:

1. З активів материнського підприємства вилучена балансова вартість інвестицій у 
дочірнє підприємство, а із активів дочірнього підприємства -  вилучена відповідна частина



капіталу материнського підприємства (для виключення подвійного врахування активів та 
зобов’язань у сумі 5371,2 тис. грн.)

2. З усіх показників розрахункових операцій материнського та дочірнього підприємства 
вилучена сума внутрішньо групових операцій та внутрішньо групового сальдо у сумі 15352,0 
тис. грн.

Прибутків та збитків від внутрішньо групових операцій Товариство не отримувало.
Припинення діяльності: Товариство на протязі звітного року не припиняло свою основну 

діяльність.
Характеристика майнового стану Товариства: Загальна вартість активів 

Товариства на 31.12.2010 року складає 239606,0 тис. грн., у порівнянні з початком року вона 
збільшилася на 1,02%, що в абсолютному значенні складає 4174,0 тис. грн..

У структурі сукупних активів Товариства необоротні активи займають 64,8%, що говорить 
про "важку" структуру активів та свідчить про незначний мобільний стан майна Товариства. 
При цьому у порівнянні з минулим періодом сума необоротних активів змінилася на змешення
-  2079,0 тис. грн. Наявність у складі активів Товариства нематеріальних активів свідчить про 
те, що обрана цим Товариством стратегія визначається як інноваційна.

Коефіцієнт зносу основних засобів на початок періоду складає 33,8%, на кінець -  37,6%, 
коефіцієнт придатності, відповідно -  66,2% і 62,4 %. Таким чином, ступінь зношеності основних 
фондів збільшилася на 3,8 пункти.

Прийнято вважати що, значення коефіцієнта придатності більше 50%, а значення 
коефіцієнта зносу менше ніж 50%, для успішної роботи Товариства є бажаним.

Вартість оборотних активів Товариства збільшилася на 6168,0 тис. грн. У структурі 
оборотних активів більшу частину складають дебіторська заборгованість -  35392,0 тис. грн.; 
грошові кошти -  3154,00 тис. грн..; інша поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи і 
послуги -13286,0 тис. грн., запаси - 9239,0 тис. грн., внутрішні розрахунки -  12825,0 тис. грн.. 
При аналізі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги необхідно відзначити, що в 
порівнянні з початком року вона збільшилася на 10670,0 тис. грн..

У структурі пасивів переважає власний капітал (на рівні 69,2,0%), залучений капітал в 
основному складається з кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та з авансів 
одержаних (частка в пасивах на кінець 2010 року - 8, 4 %). Структура пасивів також характерна 
для виробничого підприємства.

На протязі 2010 року короткострокові кредити банку не залучались, на фоні тенденції до 
збільшення активів (101,8 %)- це може позитивно позначитися на фінансовій стабільності 
товариства та його платоспроможності.

Оцінка платоспроможності підприємства: Платоспроможність підприємства оцінюється з 
використанням коефіцієнтів, які розраховані на підставі даних ф. № 1 «Баланс».
Коефіцієнт покриття загальної ліквідності (норм. >1,0) -1,14 
Коефіцієнт швидкої ліквідності (норм. 0,6 - 0,8) -1,02
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (норм. 0,2 - 0,35) - 0,04

Отже, Товариство на 31.12.2010 р. спроможне погасити:
• за рахунок усіх оборотних активів - 100 % поточних зобов'язань. Значення 

коефіцієнта покриття вище оптимального інтервалу;
• за рахунок грошових коштів і коштів у розрахунках 100% усіх поточних 

зобов'язань Значення коефіцієнта швидкої ліквідності більше оптимального інтервалу;
• за рахунок грошових коштів та їх еквівалентів (короткострокових цінних паперів) 

4% поточних зобов'язань (не досягає оптимального значення).
Стан платоспроможності підприємства можна визнати позитивним та таким, що має 

тенденції до стабільності.
Оцінка фінансової незалежності (стійкості) підприємства: Аналіз фінансової 

незалежності підприємства здійснюється на підставі системи коефіцієнтів, розрахованих згідно з 
даними форми № 1 «Баланс».



Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) (норм. > 0,5) - 0,69
Коефіцієнт фінансової стабільності (норм. >1,0) -2,25
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами (норм. > 1,0) -  1,12 
Коефіцієнт співвідношення необоротних і оборотних активів - 1,84

Таким чином, основні показники фінансової незалежності мають задовільні значення і 
позитивну динаміку, а саме:

• коефіцієнт автономії станом на 31.12.10 р. свідчить про те, що на кожні 100,0 грн. 
активів підприємства припадає 69,0 грн. власних коштів;

• коефіцієнт фінансової стабільності станом на 31.12.10 р. на кожні 100,0 грн. 
залучених коштів припадає 225,0 грн. власних коштів;

• коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами говорить про те, що з 
кожних 100,0 грн. матеріальних оборотних активів - всі фінансується за рахунок власних 
коштів;

• коефіцієнт співвідношення необоротних та оборотних активів не перевищує 
коефіцієнт фінансової стабільності і фінансова стабільність зберігається. Пропорція 
(співвідношення) між власним і позиковим капіталом повинна бути завжди вищою, ніж 
пропорція (співвідношення) між основними та оборотними активами, оскільки тільки у цьому 
випадку власний капітал повністю забезпечує фінансування необоротних активів. Тобто, 
необоротні активи товариства не фінансуються за рахунок поточних зобов'язань підприємства, 
що є основою фінансової незалежності і говорить про те, що фінансова стабільність 
підприємства зберігається.

Інформація за п. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":
Дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2010р. і можуть вплинути на 

фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних 
паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок", не здійснювалися.

Директор Аудиторської фірми
“Аудит -Юнікс” Л.М. Папкова.
Сертифікат №001488

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; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність 
емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформацію 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

Згідно затвердженого Статуту з дня створення Товариство, крім транспортування, 
постачання природного газу виконує додаткові роботи:
-видача технічних умов на підключення до газорозподільних мереж (узгодження проектної 
документації);
-приєднання новозбудованих об'єктів до діючих систем газопостачання;
-приймання в експлуатацію об'єктів газопостачання;



інші види робіт (послуг):
-будівництво систем газопостачання та інших інженерних мереж;
- газифікація;
-проектна діяльність (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту); 
-техобслуговування, ремонт приладів та обладнання;
-реалізація скрапленого газу.

З метою економічності, надійності та безпеки виробничих процесів на підприємстві 
проведено модернізацію існуючих приладів та обладнання в службах, УЕГГ придбано і 
впроваджено протягом 2010 року нової техніки на суму 318,788 тис.грн., в тому числі 
витокошукачі, детектор витоку горючих газів, прилад для виявлення витоків газу-сигналізатор- 
аналізатор "Дозор-СПБ", аналізатор вихлопних газів, компресор для перекачки газу, 
радіостанції, прилад для визначення ступеню одорації та ін.

По ВАТ "Кіровоградгаз", станом на 1.01.2011 року, в експлуатації знаходяться: 4 639,678 км 
розподільчих газопроводів.

Споруд на газопроводах:
- ГРП 264 шт.
- ШРП 962 шт.
- станцій катодного захисту 551 од.
- засувок на лінійній частині газопроводу 2 914 шт.
- станцій катодного захисту 544 шт.

Довжина газопровідних мереж останніми роками повсюдно зростає. Наразі проблема 
старих, часто непридатних до подальшої експлуатації трубопроводів залишається. Серед 
чинників, що пришвидшують зношення і спричиняють аварії трубопроводів, щораз більше 
навантаження автомобільним транспортом, блукаючі струми та зміни у безпосередньому 
оточенні трубопроводу (зміна рівня грунтових вод, забруднення грунту). Погіршення стану 
підземної інфраструктури створює серйозні проблеми в комунально-побутовій сфері (і навіть 
небезпеку для життя людей) та призводить до значних фінансових затрат. Найбільш 
раціональним заходом для розв'язання проблеми, вважається постійний моніторинг стану мереж 
і планове відновлення зношених ділянок газопроводів і їх ремонт.

Товариством планується до 2015 року провести ряд заходів направлених на підвищення 
ефективності роботи газотранспортної системи, забезпечення надійного та безпечного 
провадження ліцензованої діяльності на довгостроковий період, проведення комплексу робіт з 
поліпшення експлуатаційних характеристик газопроводів та споруд на них.

З метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів, 
зменшення втрат природного газу, протягом 2010 року товариством приділялася значна увага 
реконструкції, розвитку, а також підтримання в належному технічному стані газорозподільних 
мереж та споруд на них в межах області.

Станом на 01.01.2011 року було виконано комплекс запланованих робіт по 
обслуговуванню систем газопостачання за вказаний період.
Назва робіт за 2010 рік
- обстежено приладовим методом контролю газових мереж, при цьому, аварійно-небезпечних 
газопроводів не виявлено, км 1 061,909
- проведено реконструкцію ГРП, ШРП, засобів ЕХЗ, шт. 9
- проведено капітальний ремонт будівель ГРП, шт. 22
- ремонт газового обладнання на ГРП, шт. 45

відремонтовано, шт.:
- газових колодязів



- комплексів засобів ЕХЗ 26

- виконано пофарбування надземних газопроводів, км 25,453
- виявлено та усунено пошкодження ізоляційного покриття на підземних газопроводах 
довжиною, км 0,036
- виконано заміну дворових вводів, км 0,028
- проведено ремонти контурів заземлення та блискавкозахисту, шт. 28
- замінено засувок на газопроводах, шт 16.
Затрати підприємства на виконання вищезазначених заходів склали 785,2 тис.грн.

Газопроводи і споруди на них, які за результатами обстеження потребували капітального 
ремонту, включено до "Плану відновлення, реконструкції та розвитку державного майна по ВАТ 
"Кіровоградгаз" на 2011 рік".

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 період 2006-2010 років залишкова вартість основних засобів зросла на 54262 тис.грн. 
за рахунок безкоштовного прийняття на баланс газопроводів та споруд на них, згідно рішень 
органів місцевого самоврядування, та придбання транспортних засобів, машин, обладнання і 
малоцінних необоротних активів.

Товариством розроблено і реалізується ряд заходів, направлених на ефективне та 
ощадливе використання природного газу усіма категоріями споживачів і у першу чергу - 
населенням. Одним з таких заходів є оснащення житлового фонду лічильниками газу, де газ 
використовується на опалення приміщень. Починаючи з червня 2006 року і по сьогоднішній 
день у Кіровоградській області розроблена і впроваджується "Програма оснащення житлового 
фонду лічильниками газу".

План відновлення та розвиток державного майна на 201 Орік складає - 5115,4тис.грн.(без 
ПДВ) в тому числі: на капітальний ремонт - 3908,5 тис.грн., план на капітальне будівництво - 
11104тис.грн. Фактично виконано - 785,2тис грн.. вт.ч. - кап.ремонт - 679,43т.грн., 
кап.будівництво -5659тис.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. Крім того, необхідно 
описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію 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 01 січня 2011 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби на 
загальну суму 147841 тис. грн. по залишковій вартості. Основні засоби відображаються у 
звітності по фактичних витратах на їх придбання, доставку, установку, спорудження і 
виготовлення у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні 
засоби". Для своєчасного і достовірного відображення в обліку операцій по руху основних 
засобів, Товариством відкриті інвентарні картки типової форми №03-6, з відображенням в них 
необхідної інформації. Мається коротка індивідуальна характеристика об'єкта, що включає 
кілька найбільш важливих для даного об'єкта кількісних і якісних показників. Нарахування, та 
облік зносу Товариством в 2010 році проводилась згідно ст.8 Закону України "Про 
оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 22.02.1997 р. Переоцінки об'єктів 
основних засобів в звітному році не проводились. Інвентаризація основних засобів,



нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків проведена в повному обсязі.

Товариством згідно положень облікової політики встановлений вартісний критерій щодо 
відповідності придбання необоротних матеріальних активів до класу малоцінних необоротних 
матеріальних активів в розмірі 2000 грн., та встановлено 100-відсоткове нарахування зносу. 
Коефіцієнт зносу основних засобів на початок періоду складає 33,7 %, на кінець - 37,5 %.

Згідно плану капітального будівництва на 2010 рік передбачено 11104 тис.грн., фактично 
виконано 5659 тис. грн. з них на :

капітальне будівництво план 9484 тис.грн., фактично виконано 4926тис.грн. В першу 
чергу це кошти направлені на виконання програм, фінансування яких передбачається здійснити 
за рахунок цільової надбавки до тарифу на постачання природного газу.

За 2010 рік встановлено 2782 шт. лічильників в ж/фонді на суму 1711 тис.грн.
Продовж року виконувались роботи по завершенню перехідних об'єктів, кільцювання 

газопроводів, придбання та заміна зношених приладів для виявлення витоків газу, пошкоджень 
ізоляційних покриттів, місць знаходження газопроводів, спеціалізованого автотранспорту, 
комп'ютерної техніки та іншого майна, проводились проектно-вишукувальні роботи для 
будівництва, реконструкції, заміні газових мереж в наступних роках.

капітальний ремонт за рахунок капітальних інвестицій план 1370тис.грн., факт 703 
тис.грн. Це кошти були направлені на капітальний ремонт споруд на розподільчих газопроводах 
(проведена заміна шкафних установок , ремонт будівель, обладнання ГРП, ремонт та заміна ЕХЗ 
газопроводів) проведення капітального ремонту адміністративних будівель в м.Кіровограді, 
смт.Петрово, ремонт покрівель в м.Бобринець, смт. Компаніївка капітальний ремонт зношеного 
автотранспорту.

- Нематеріальні активи план -250тис.грн., факт -30 тис.грн. (придбання програмного 
забезпечення)

План на 2011 рік складає 11245 тис.грн в тому числі: 
капітальне будівництво 10275 тис.грн 
капітальний ремонт 970 тис.грн.
У 2010 році були вирішені наступні екологічні питання:

- проведена інвентарізація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
- проводились лабораторні дослідження стічних вод;
- проводилось вивезення та утилізація небезпечних відходів;
- сплачувались збори за забруднення навколишнього природного середовища.

У наступному 2011 році потребують вирішення наступні екологічні питання:
- отримання лімітів на утворення небезпечних відходів І-ІУ класу небезпеки;
- сплата за викиди забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел (включаючи 
побутові опалювальні прилади по кожному ГРП з визначенням географічних координат та 
метеорологічних даних);
- страхування об'єктів підвищеної небезпеки.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень
До проблем, які впливають на діяльність Товариства можна віднести:
1. Макроекономічні
а) ситуація в економіці
б) підвищення рівня конкуренції на ринку послуг
в) митна політика
г) політика валютних курсів
д) відсутність стабільного правового поля.



2. Мікроекономічні
а) нестабільність ринкового середовища
б) відсутність обігових коштів для оновлення виробництва, фізичний і моральний знос основних 
засобів та неможливість відновлення устаткування
в) загроза банкрутства
г) незадовільний стан проплат за природний газ
д) висока ціна на енергоносії.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства

Протягом 2010 року ВАТ "Кіровоградгаз" було сплачено штрафних санкцій на суму 
322тис грн. Штрафні санкції нараховані ДК "Газ України" за несвоєчасну оплату отриманого 
природного газу, та контролюючими органами в зв'язку з плановими перевірками.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента

У 2010 році Товариство не залучало грошові кошти шляхом здійснення додаткової емісії 
акцій чи випуску облігацій.
На протязі 2010 року підприємством залучались кредитні ресурси на умовах овердрафту в АТ 
"Дельта банк" на загальну суму 2816,9 тис.грн. на поповнення обігових коштів, в т.ч.
- в травні 450,2 тис.грн.
- в червні 523,6 тис.грн.
- в вересні 770,3 тис.грн.
- в листопаді -1 072,8 тис.грн.

Станом на 1 січня 2011 року заборгованість по кредитним ресурсам відсутня. За 
користуванням коштів сплачено 180 тис.грн.
За січень-грудень 2010 року в цілому по ВАТ досягнуто оптимальне співвідношення між 
поточними активами та зобов'язаннями, що підтверджує коефіцієнт покриття: на кінець періоду 
на 1 грн. поточних зобов'язань припадає 1,14 грн. поточних активів.
Зменшення даного показника на протязі періоду склав 0.14 од.

Коефіцієнт швидкої ліквідності а кінець року склав 1.02 (при нормативному значенні 0,6-
0,8).

Зниження коефіцієнта за період склало 0,6 одиниць, в порівнянні з аналогічним періодом 
2009 року

Порогове значення коефіцієнту абсолютної ліквідності знаходиться в межах >0 , на кінець 
періоду його значення склало 0,043 одиниць, зменшення 0,056 одиниць.

На протязі періоду чистий оборотний капітал зменшився на 6637 тис.грн. (39%) проти 
минулого року і склав станом на 1 січня 2011 року 17008 тис.грн.

За 2010 рік коефіцієнт фінансування мав тенденцію до росту, в порівнянні з січнем - 
груднем місяцями минулого року його значення зросло на 9% (0,1 од.).

При пороговому значенні >0,1 на протязі періоду коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами мав значення від 0,.2778 до 0.1405, що підтверджує стале значення 
питомої ваги власних оборотних коштів.

Коефіцієнт манвренності проти плану знизився на 27%, а його значення склало 0,0626.

Інформація 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 договорів на кінець звітного періоду немає.



Стратегія 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 результатів роботи з іншої діяльності необхідно:
1.Збільшення обсягів за рахунок:
-здійснення рекламної діяльності в ЗМІ, співпраці з ЖЕКами, рекламних щитів;
-моніторингу цін в розрізі конкурентів ;
-формування заохочувальних цін на деякі послуги (де ВАТ "Кіровоградгаз" не є монополістом) 
для залучення замовників;
-залучення спеціалістів-маркетологів та вивчення ринку послуг;
-розширення номенклатури послуг;
-більш мобільного обслуговування замовників з підключенням різних підрозділів;
-заохочення всіх працівників з іншої діяльності щодо покращення кінцевих результатів. 
2.Контроль за витратами та обгрунтованість непередбачених планом витрат.
Для покращення результатів роботи по реалізації скрапленого газу:
-вчасна закупка аукціонного та комерційного газу;
-стабільного та вчасного забезпечення УЕГГ скрапленим газом.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік

Реконструкція та капітальний ремонт газопроводів та споруд на них, проводитиметься у 
відповідності з "Планом відновлення, реконструкції та розвитку державного майна по ВАТ 
"Кіровоградгаз" на 2011 рік" в обсязі стовідсоткового розміру амортизаційних відрахувань від 
транспортування природного газу, скоригованих на фактичні річні обсяги транспортування та 
частини прибутку підприємства на суму 10 728,2 тис.грн. без ПДВ.

Модернізація, техпереозброєння та придбання транспортних засобів спеціального 
призначення, які використовуються для виконання аварійних викликів та обслуговування систем 
газопостачання на суму 2457,0 тис. грн. з ПДВ (в тому числі, державного майна - 1 123,0 тис.грн. 
з ПДВ).
На даний час автомобілі спеціального призначення на підприємстві зношені в середньому на 
70%. Так, в аварійно-диспетчерських службах (далі АДС), службах експлуатації підземних 
газопроводів (далі СЕПГ), службах внутрішньо-будинкового обладнання (далі ВБО) та ін. 
експлуатуються автомобілі застарілих конструкцій ГАЗ-52, ГАЗ-53, ЗІЛ-ІЗО, ще 1985-1990 років 
випуску. Такий транспорт не рентабельний до відновлення, в частині витрат палива - не 
економний. Тому, постало питання проведення заміни великовагового, нерентабельного 
автотранспорту на більш ефективний та економний у використанні - типу Газель, УАЗ.

З метою недопущення надзвичайних ситуацій в системах газопостачання, упровадження 
енергоощадних технологій і техніки та зменшення втрат природного газу підприємством в 2011 
році планується придбати нових сучасних приладів та обладнання на суму 2 092,70 тис.грн. з 
ПДВ (в тому числі - державного майна - 2 079,70 тис.грн. з ПДВ).

Основними напрямками вищезазначених заходів є:
- виробничо-технічний аспект: забезпечення безперебійної та безаварійного роботи системи 
газопостачання; прогнозування технічного стану газопроводів, своєчасне виявлення місць їх 
пошкодження та попередження розгерметизації газопроводів; вдосконалення структури 
енергетичного обладнання.
- фінансово-економічний аспект: скорочення експлуатаційних затрат на усунення витоків газу з 
систем газопостачання; зниження витрат ПЕР.
- соціальний аспект: підвищення продуктивності праці.

Дана програма передбачає виконання ліцензіатом зобов'язань щодо зниження обсягів 
ВТВ та нормованих втрат за результатами реалізації інвестиційної програми, а саме: за 2010 рік



у порівнянні з 2009 роком виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати зменшилися на 
21%, що було досягнуто за рахунок:
- більш широкого застосування технології "холодної врізки", що дозволило скоротити витрати 
по статті "зниження тиску для приєднання новозбудованих газопроводів" (без продувки, без 
зниження тиску);
- заміни газових мереж;
- застосування на газопроводах-вводах та внутрішньобудинкових газопроводах низького тиску 
шарових кранів, які не потребують змащення. Це дозволяє підвищити рівень зовнішньої та 
внутрішньої герметичності та скоротити втрати;
- заміни опалювального обладнання ГРП більш економічним та встановлення на ГРП 
лічильників. Це дозволяє скоротити витрати газу за статтею "опалення ГРП";
- впровадження сучасних ущільнюючих матеріалів;
- використання новітніх приладів для пошуку витоків газу;
- заміни зношених засувок, які в процесі експлуатації швидко втрачають герметичність та 
потребують частого обслуговування (змащення, заміни ущільнюючих матеріалів);
- застосування ефективних засобів захисту газопроводів від електрохімічної корозії.
Таким чином, спостерігаючи динаміку споживання природного газу на виробничо-технологічні 
витрати та нормовані втрати за відповідні звітні періоди, відслідковується чітка тенденція до 
зменшення обсягів витрат та втрат природного газу в процесі його транспортування 
газорозподільними мережами.

Інвестиційна програма по ВАТ "Кіровоградгаз" на 2011 рік передбачає виконання 
зобов'язань щодо технічного розвитку (переозброєння), модернізації систем газопостачання, 
заміни (реконструкції, перекладки) розподільних газопроводів, забезпечення захисту підземних 
газопроводів від електрохімічної корозії, впровадження та розвитку автоматизації процесів 
управління об'єктами газопостачання, впровадження та розвитку систем зв'язку і 
телекомунікацій та зменшення втрат природного газу з урахуванням державного та іншого 
майна, на загальну суму:
- державне майно: 11 987,82 тис.грн з ПДВ. При умові забезпечення діючим тарифом на 
транспортування природного газу і прибуткового результату підприємства за підсумками роботи 
2010 року.
- Інше майно: 7 250,95 тис.грн з ПДВ. При умові забезпечення діючим тарифом на постачання 
природного газу і прибуткового результату підприємства за підсумками роботи 2010 року.

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 2010 року Товариством було подано до місцевих судів 708 позовних заяви на 
загальну суму 978,0тис. грн. про стягнення з боржників - фізичних осіб заборгованості за 
спожитий природний газ, 547 з яких на суму 774,58тис.грн. задоволено, 11 позовів на суму 
1,55тис. грн. відмовлено, 150 на суму 201,87тис. грн. знаходяться в стадії розгляду;

Апеляційну скаргу Коротенко В.І. до Грабенко Н.Д., Грабенко Л.Л. та ВАТ 
"Кіровоградгаз" на рішення Кіровоградського районного суду Кіровоградської області за 
позовом про усунення перешкод в користуванні майном ухвалою апеляційного суду було 
відхилено, рішення суду першої інстанції залишено без змін;

Апеляційну скаргу Берези Л.Д. на рішення Кіровського районного суду про стягнення 
заборгованості за спожитий природний газ в сумі 18 413,46грн. відхилено, рішення суду першої 
інстанції про стягнення боргу залишено в силі.

Відділом по роботі з юридичними особами виконана наступна робота:



- Апеляційна скарга Кіровоградської обласної прокуратури в інтересах Державної інспекції по 
цінам до ВАТ "Кіровоградгаз" на рішення Господарського суду Кіровоградської області за 
позовом ВАТ "Кіровоградгаз" до Державної інспекції по цінам про визнання недійсним рішення 
про застосування економічних санкцій Апеляційним господарським судом залишена без 
задоволення;
- Позовна заяву заступника прокурора Кіровоградської області в інтересах Державної інспекції 
по цінам про стягнення штрафних санкцій в сумі 4 245 675,27грн. Господарським судом 
Кіровоградської області відмовлено в стягненні штрафних санкцій в повному обсязі;
- Прийнято участь в справі за позовом КП "Теплоенергетик" до ДК "Газ України" НАК 
"Нафтогаз України" про визнання договору недійсним на суму 10 275 832,93грн. ВАТ 
"Кіровоградгаз" залучено до участі у даній справі в якості третьої особи без самостійних вимог. 
Зібрано та надано до суду матеріали, які виключають можливість переведення боргу на ВАТ 
"Кіровоградгаз". 13.01.201 Іроку Господарським судом Кіровоградської області винесено 
рішення, яким в задоволенні позовних вимог КП "Теплоенергетик" відмовлено в повному обсязі;
- Прийнято участь в справі за позовом КП "Теплоенергетик" до ДК "Газ України" НАК 
"Нафтогаз України" про визнання договору недійсним на суму 15 632 868,27грн. ВАТ 
"Кіровоградгаз" залучено до участі у даній справі в якості третьої особи без самостійних вимог. 
Зібрано та надано до суду матеріали, які виключають можливість переведення боргу на ВАТ 
"Кіровоградгаз". 13.01.201 Іроку Господарським судом Кіровоградської області винесено 
рішення, яким в задоволенні позовних вимог КП "Теплоенергетик" відмовлено в повному обсязі;
- ВАТ "Кіровоградгаз" подало позовну заяву на рішення Державної інспекції з контролю за 
цінами в Кіровоградській області про стягнення з ВАТ "Кіровоградгаз" економічних санкцій в 
розмірі 4 659 077,94грн. 29.07.2010р. Господарським судом Кіровоградської області винесено 
рішення, яким вимоги ВАТ "Кіровоградгаз" задоволені в повному обсязі. 22.12.2010р. рішення 
суду першої інстанції залишено в силі, а апеляційну скаргу Державної інспекції з контролю за 
цінами в Кіровоградській області без задоволення;
- Державною інспекцією з контролю за цінами подано позовну заяву про стягнення з ВАТ 
"Кіровоградгаз" штрафних санкцій в розмірі 4 659 077,94грн. 09.04.2010р. Кіровоградським 
окружним адміністративним судом розгляд справи зупинено;
- ВАТ "Кіровоградгаз" до Господарського суду Кіровоградської області подано 6 позовних заяв 
до споживачів природного газу - юридичних осіб про стягнення заборгованості за спожитий 
природний газ на загальну суму 76 322,45тис. грн. По 4-х справах вимоги задоволено на загальну 
суму 63 841,40грн.
- У 2010 році стягнуто за рішенням господарського суду м. Києва борг з АКБ "Національний 
кредит" на користь ВАТ "Кіровоградгаз" в сумі 271,7тис.грн.
- Проведено роботу по підготовці пакету документів до НКРЕ на видачу ВАТ "Кіровоградгаз" 
ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим 
тарифом та ліцензії з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних 
родовищ. Прийнято участь у відкритому засіданні НКРЕ на якому було прийнято рішення про 
видачу ВАТ "Кіровоградгаз" вищевказаних ліцензій та проведено роботу по отриманню 
вищевказаних ліцензій в НКРЕ;
- пред'явлено 6 претензій на суму 64,1тис.грн. до юридичних осіб;
- підготовлено 113 проектів договорів;
- підготовлено 29 додаткових угод до договорів;
- зареєстровано 194 договори;
- підготовлено 102 довіреності.



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 аналіз господарювання ВАТ "Кіровоградгаз" за 2008-2010 рр.

один виміру 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2009/2008% 2010/2009% 
Реалізація природного газу 
транспортування
обсяги млнмкуб 589,0 542,6 570,7 92 105

постачання
обсяги млнмкуб 440,1 393,4 370,9 89 94

Реалізація скрапленого газу
обсяги тон 3409 2088 2318 61 111

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: 150 094,000 147 769,000 0,000 0,000 150 094,000 147 769,000
будівлі та споруди 144 764,000 141 856,000 0,000 0,000 144 764,000 141 856,000
машини та обладнання 1 456,000 1 465,000 0,000 0,000 1 456,000 1 465,000
транспортні засоби 2 617,000 2 914,000 0,000 0,000 2 617,000 2 914,000
інші 1 257,000 1 534,000 0,000 0,000 1 257,000 1 534,000

2. Невиробничого 
призначення: 30,000 | 72,000 0,000 0,000 30,000 72,000

будівлі та споруди 9,000 36,000 0,000 0,000 9,000 36,000
машини та обладнання 21,000 36,000 0,000 0,000 21,000 ^36,000
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 150 124,000 147 841,000 0,000 0,000 150 124,000 147 841,000

Опис

Станом на 01 січня 2011 року на балансі Товариства обліковуються основні 
засоби на загальну суму 147841 тис.грн. по залишковій вартості. Основні засоби 
відображаються у звітності по фактичних витратах на їх придбання, доставку, 
установку, спорудження і виготовлення у відповідності з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".
Нарахування, та облік зносу Товариством в 2010 році проводилась згідно ст.8 
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №283/97-ВР від 
22.02.1997 р. Переоцінки об'єктів основних засобів в звітному році не проводились.



Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. 
грн.)

165 798,000 174 429,000

Статутний капітал (тис. грн.) 26 300,000 26 300,000
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 26 300,000 26 300,000
Опис Для розрахунку вартості чистих активів ВАТ "Кіровоградгаз" за попередній та звітний період 

використовувалися "Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерних товариств", затверджених Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 року №485. Для 
визначення вартості чистих активів Товариства складався розрахунок за даними бухгалтерської 
звітності відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №2 "Баланс".
До складу активів, які приймаються до розрахунку, включаються:
- необоротні активи (залишкова вартість): нематеріальні активи, незавершене будівництво, 
основні засоби, довгострокові фінансові інвестиції, інші фінансові інвестиції, довгострокова 
дебіторська заборгованість, інші необоротні активи, включаючи відстрочені податкові активи,
- оборотні активи: запаси, векселі одержані, дебіторська заборгованість, поточні фінансові 
зобов’язання, грошові кошти, інші оборотні активи,
- витрати майбутніх періодів.
До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
- довгострокові зобов'язання,

поточні зобов'язання: короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов'язаннями, видані векселі, кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги,
- поточні зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних 
платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків, інші поточні 
зобов'язання,
- забезпечення наступних виплат і платежів,
- доходи майбутніх періодів.

Висновок Відповідно до Методичних рекомендацій по визначенню вартості чистих активів акціонерних 
товариств, чисті активи ВАТ "Кіровоградгаз" становлять 165798,0 тис. грн. Розмір чистих активів 
Товариства більше статутного фонду на 139498,0 тис. грн., що свідчить про дотримання вимог 
ст.155 Цивільного Кодексу України.



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 власним 
випуском):

X 0,000 X X

0,000 0
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0,000 X X

за сертификатами 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

0,000 X
Податкові зобов’язання X 4 585,000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X
Інші зобов’язання X 69 223,000 X X
Усього зобов’язань X 73 808,000 X X

Опис

Загальна сума інших зобов’язань становить 69223 тис.грн., в тому 
числі кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 2911 
тис.грн., поточні зобов'язання з одержаних авансів - 17140 тис.грн., зі 
страхування - 990 тис.грн., з оплати праці - 2996 тис.грн., із 
внутрішніх розрахунків - 44703 тис.грн. і інші поточні зобов'язання 
складають 483 тис.грн.



№ з/п Основний вид 
продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої п]оодукції

У
натуральній

формі
(фізична
од.вим.)

у грошовій 
формі (тис. 

грн.)

У
відсотка 

х до 
всієї 

виробле 
ної 

продукці 
ї

У
натуральн 
ій формі 
(фізична 
од.вим.)

У
грошовій 

формі 
(тис. грн.)

У
відсотках 
до всієї 

реалізован 
ої

продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Транспортування 
природного газу

554,741
тис.куб.м. 79 976,00 60,00 554,741

тис.куб.м 79 976,00 60,00

2 Постачання 
природного газу

370,904
тис.куб.м. 14 473,00 10,90 370,904

тис.куб.м. 14 473,00 10,90

3 Скраплений газ 2,318 тис.т 14 826,00 11,20 2,318
тис.т 14 826,00 11,20

4 інші 0 23 811,00 17,90 0 23 811,00 17,90

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№з/п Склад витрат
Відсоток від загальної 

собівартості реалізованої 
продукції (у відсотках)

1 2 3
1 матеріальні витрати 36,4
2 витрати на оплату праці 30,7
3 відрахування на соціальні заходи 11,2
4 амортизація 9Д
5 інші операційні витрати 12,6



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 2008 0 0
2 2009 0 0
3 2010 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так Ні

Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше
(запишіть)

д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонері 
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю'

ів та/або їх представник 
І?

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

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 зменшення 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 21.12.2004 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ВАТ 
, . , "Кіровоградгаз" з порядком денним:
'  ~ ~ 1. Про затвердження результатів підписки на акції другого випуску.



2. Про затвердження змін до статуту ВАТ "Кіровоградгаз" у зв'язку із 
більшенням статутного капіталу.________________________________

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

1 Кількість членів наглядової ради 5
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 1

5 Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 
акцій 4

6 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
3 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) так

: г’ / л 
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
Інші
(запишіть)

Д /н

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

Так Ні



1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту X
3 Особисті якості (чесність, відповідальність) X
4 Відсутність конфлікту інтересів X
5 Граничний вік X
6 Відсутні будь-які вимоги X

7 Інші (запишіть) 
д/н

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) так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? і

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

1 Члени правління (директор) ні ні ні
2 Загальний відділ ні ні ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні
5 Секретар правління ні ні так
6 Секретар загальних зборів ні ні ні
7 Секретар наглядової ради ні так ні
8 Корпоративний секретар ні ні ні

9 Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами так ні ні

10 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

акціонерів

Наглядова
рада

Виконав
чий

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 або 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

1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X



4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X

8 І Інше
(запишіть)

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного това£иства?_____________ _______________________ ________ _

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Публікується у 
пресі, 

оприлюдню
ється в 

загальнодоступ 
ній базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в
акціонерному

товаристві

г

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет- 
сторінці 

акціонерного 
товариства

1

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

так так НІ так НІ

2

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

ні так НІ так НІ

3

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства

ні так НІ так НІ

4
Статут та 
внутрішні 
документи

ні ні так так НІ

5

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення

ні ні так так
“В

ні

6

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

ні ні ні так ні

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



това]риства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні

1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження 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)

д/н

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 д/н 
(запишіть)

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

3 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
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

6 Інше (запишіть) 
д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних

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? (так/ні) 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 Д /н
(запишіть)

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: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; 
укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 
вашому акціонерному товаристві? д/н

І

І



Підприємство

Територія 
Форма власності 
Орган 
державного 
управління 
Вид економічної 
діяльності 
Одиниця виміру

Адреса

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз"
Кіровоградська область

Розподілення та постачання газу 

тис.грн.
Кіровоградська обл. Кіровоградський р-н 25006 
м.Кіровоград вул.Володарського, 67

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 
за КОПФГ

за СПОДУ 

за КВЕД

Контрольна сума

03365222

3510136600
231

06024

40.22.0

Баланс
Станом на 31.12.2010 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець

Актив рядка звітного періоду звітного періоду
2 3 1111

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 189 118
первісна вартість 011 524 552 !
накопичена амортизація 012 (335 ) (434)

Незавершене будівництво 020 4 033 3 915
Основні засоби:

залишкова вартість 030 150 124 147 841
первісна вартість 031 226 767 236 738
знос 032 ( 76 643 ) ( 88 897 )

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 040 0 0підприємств
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 3011 3 399
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 5
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом І 080 157 357 155 278
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 5 196 8 079
Поточні біологічні активи 110 12 12
Незавершене виробництво 120 60 65
Готова продукція 130 11 6
Товари 140 904 1 077
Векселі одержані 150 0 0



Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 24 722 35 392
первісна вартість 161 25 170 35 785
резерв сумнівних боргів 162 (448) (393 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом 170 63 78
за виданими авансами 180 7515 7 123
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 10 884 12 825

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 17 908 13 286
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 6 058 3 154
у т. ч. в касі 231 18 24
в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 4 678 3 082
Усього за розділом П 260 78 011 84 179
III. Витрати майбутніх періодів 270 64 149
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 235 432 239 606

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 І . 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 26 300 26 300
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 149 635 148 179
Резервний капітал 340 96 96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1 602 -8 777
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) (0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього а розділом І 380 174 429 165 798
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом П 430 0 0
III. 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
IV. 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 1 368 2911
Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 19 177 17 140



з бюджетом 550 3 352 4 585
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 1 087 990
з оплати праці 580 2 900 2 996
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 32 691 44 703

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобовязання 610 428 483
Усього за розділом IV 620 61 003 73 808
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 235 432 239 606

Примітки:
Станом на 31.12.2010 року актив балансу складає 239606 тис.грн., в т.ч. необоротні активи - це основні 

фонди, залишкова вартість яких становить 147841тис.грн. в порівнянні на початок року зросли на 2283 тис.грн. за 
рахунок придбання обладнання та автотранспорту, безкоштовного прийняття на баланс газопроводів .
Виконано капітальних вкладень на суму 5659 тис.грн. (при річному плані 11338 тис.грн.). Введено в експлуатацію 
основні засоби на суму 5712 тис.грн. при річному плані - 13572тис.грн.
Оборотні активи становлять 84179 тис.грн., з них станом на 01.01.2011 року
- виробничі запаси в загальній сумі складають 8079 тис.грн., в порівнянні з минулим роком зменшились на 2883 
тис.грн., в тому числі матеріали на складі та зріджений газ - 6946тис.грн., паливо - 167 тис.грн., запасні частини - 
401 тис.грн., МШП - 455 тис.грн. Крім того, на балансі рахуються товари на суму 1077 тис.грн. та незавершене 
виробництво на суму 65 тис.грн. та готова продукція на суму 6тис.грн.
- дебіторська заборгованість по ВАТ "Кіровоградгаз” склала - 68704 тис.грн.
В тому числі комерційні втрати за минулі роки - 11343 тис.грн.
Попередня оплата постачальникам за природний газ склала - 7123 тис.грн.
На кінець 2010 року власний капітал зменшився на 8631 тис.грн. і станом на 1 січня 2011 року складає 165798 
тис.грн. за рахунок понесених збитків, в зв'язку з невідповідністю тарифів на транспортування та постачання 
природного газу фактичним витратам та збільшення вартості виробничо-технологічних та нормованих втрат. 
Непокритий збиток склав на кінець року 7175 тис.грн.
Кредиторська заборгованість перед постачальниками за отриманий природний газ склала 447031 тис.грн., 
збільшилась в порівнянні з минулим роком на 12012 тис.грн., в зв'язку з зростанням заборгованості за ВТВ та 
нормовані втрати, а також кредиторська заборгованність за товари, роботи, послуги 2911тис.грн. в порівнянні з 
минулим роком збільшилась на 1543грн. та отримані аванси - 17140 тис.грн, зменшилась в порівнянні з минулим 
роком на 2037 тис.грн. На кінець року збільшилась заборгованість по розрахункам:
- з бюджетом на 1233 тис.грн. за рахунок нарахування податку на прибуток та ПДВ згідно декларації,
- з оплати праці збільшилась заборгованість на 96 тис.грн. в зв'язку з її зростанням.
- із внутрішніх розрахунків зросла заборгованість на 12012тис.грн. в зв'язку зі збільшенням обсягів реалізації 
природного газу та росту ціни на отриманий природний газ.

І.Я. Ященко

Л.М. Кравчук



Підприємство

Територія
Орган
державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниця виміру

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз”
Кіровоградська область

Розподілення та постачання газу 

тис.грн.

Дата

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ

за СПОДУ 

за КВЕД

Контрольна сума

03365222

3510136600

06024

40.22.0

Звіт про фінансові результати
за 2010 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 КодзаДКУД 1801003
Стаття Код

рядка
За звітний період За попередній 

період
: 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 432 918 412 559
Податок на додану вартість 015 (72 153 ) (68 760)
Акцизний збір 020 ( 0 ) (0 )

025 ( 5 873 ) ( 6 500 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 38 765 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 035 316 127 337 299

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 308 659 ) (333 202 )
Валовий прибуток: 

прибуток 050 7 468 4 097

збиток 055 ( 0 ) (0 )
Інші операційні доходи 060 1 303 1 630
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 (9  690) ( 8 753 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) (0 )
Інші операційні витрати 090 ( 12 273) (8  013)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток 100 0 0

збиток 105 ( 13 192) ( 11 039)
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 254 799
Інші доходи 130 7319 7 228
Фінансові витрати 140 (180) (271)
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) (0 )
Інші витрати 160 (602) (5 4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток 170 0 0

збиток 175 (6  401 ) (3 337)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності

176 0 0

у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 177 ( 0 ) (0 )



припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (774) ( 1 550 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток 190 0 0

збиток 195 (7  175) (4  887)
Надзвичайні:

доходи 200 0 0

витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) (0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:

прибуток 220 0 0

збиток 225 ( 7 175 ) (4  887 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІИНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка За звітний період За попередній 

період
1

Матеріальні затрати 230 50 993 35 920
Витрати на оплату праці 240 42 974 39 409
Відрахування на соціальні заходи 250 15 624 14 292
Амортизація 260 12 796 12 562
Інші операційни витрати 270 17 678 11 682
Разом 280 140 065 113 865

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4 8

Середньорічна кількість простих акцій 300 105200000 105200000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 105200000 105200000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки:
За 2010 рік від основної діяльності підприємство отримало загальний збиток в сумі - 6401 тис.грн, при цьому 

загальні доходи від основної діяльності складають -325003тис. грн., затрати- 331404 т. грн.; в тому числі: інші 
операційні доходи - 1303 тис.грн.; з них дохід від реалізації оборотних активів - 709 тис.грн., отримані пені, 
штрафи і др.-24тис.грн, крім того інші доходи від безоплатно отриманих основних фондів - 7315т.грн;. грн. Інші 
операційні витрати - 12273 тис.грн., з них реалізація оборотних активів - 531тис.грн., визнані штрафні санкції - 
322тис.грн., інші витрати операційної діяльності - 11420тис.грн.
Результати по видам основної діяльності, що відображаються в формі №2 рядки 035,040+070. (тис. грн.)

Доходи
Витрати
Результат
Рентабельність

Прир. газ 
277490 
284926 
-7436 
-9

Зрідж. газ
14826
14342
484
З

Інша діяль-ть 
23811 
19081 
4730 
25

Всього 
316127 
318349 

-  2222 
-2

Отриманий збиток від звичайної діяльності до оподаткування по формі №2 складає 6401тис.грн, крім того 
нараховано податок на дрлбуток згідно законодавства та розрахунку податкових різниць в сумі 774тис.грн. 
Загальний збиток складає 7175тй

І.Я. ЯщенкоКерівЦиі| (“МР080ГРЩ
Код

Х а,*Іч33в52224«С_^/ /?
Головний

в'о
Л.М. Кравчук



Стаття ] Код рядка За звітний період і За аналогічний період попереднього 
року

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

і Реалізації продукції (товарів, 
| робіт, послуг)

010 379352 404759

Погашення векселів 
; одержаних

015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 16924 19177

і  Повернення авансів 030 0 0

Установ банків відсготків за 
поточними рахунками

035 74 609

Бюджету податку на додану 
і вартість

040 0 0

| Повернення інших податків і 
зборів (обов'язкових 

І платежів)

045 0 0

і Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 0 0

Борників неустойки 
(штрафів, пені)

070 24 27

Інші надходження 080 0 0

| Витрачання на оплату:

Товарів (робґг, послуг) 090 241550 272023

1 Авансів 095 7515 7123

Повернення авансів 100 0 0

і  Працівникам 105 42974 39409

і  Витрат на відрядження 110 451 397

Зобов'язань з податку на 
додану вартість

115 14295 І 13601

Зобов'язань з податку на 
прибуток

120 560 1721

Відрахувань на соціальні 
заходи

125 15624 14292

Зобов’язань з інших податків 
і зборів (обов'язкових 
платежів)

130 12318 11920

Цільових внесків 140 0 0

Інші витрачання 145 63987 64973

Чистий рух коштів до 150 -2900 -887



надзвичайних подій

Рух коштів від надзвичайних 
подій

160 0 0

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

170 -2900 -887

II. Рух коштів у результаті інвестиційної д іяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180
1

0 0

- необоротних активів 190 0 0

- майнових комплексів І 200 0 0

Отримані:

- відсотки | 210 0 0

-дивіденди | 220 0 0

Інші надходження І 230 180 192

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 | 0 0

- необоротних активів 250 4 0

- майнових комплексів 260 0 0

Інші платежі 270 0 0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 176 192

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 176 192

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 І
і

Сплачені дивіденди 350 0 0 |
Інші платежі 360 180 271 І

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -180 -271 |

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -180 -271 |

Чистий рух коштів за звітній період 400 -2904 -966

Залишок коштів на початок року 410 6058 7024 |

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 | 3154 6058



Примітки За 2010рік від реалізації природного та скрапленого газу та 
наданих послуг отримано 379352тис.грн. з них : від реалізації 
природного газу населенню та бюджетним установам на 
транзитний рахунок отримано - 223010,5тис.грн. з них 
перераховано згідно алгоритму ДК»Газ України» - 
151129,2тис.грн., ДК Укртрансгаз» - 6624тис.грн., залишено в 
розпоряджені ВАТ -  65598,2 тис.грн. Витрачено на оплату 
природного та зрідженого газу та отриманих послуг - 
241550тис.грн. На попередню оплату за пр.газ промисловим 
споживачам використано - 7515тис.грн. Закуплено зрідженого газу 
-  2318 тн. на суму 7516тис. грн., який реалізовано на суму 
14826тис.грн., витрачено на власні, технологічні потреби- 
11тис.грн. та ПММ на суму 4254тис.грн За 2010 рік нараховано 
податків -  21481тис.грн., які сплачено до бюджету в тому числі ■ 
ПДВ : нараховано -  14312тис. грн., * податок на прибуток : 
нараховано по декларації-1162тис. грн., * податок з доходів 
фізичних осіб - 5952тис.грн. сплачено в повному обсязі. Крім того : - 
цільова надбавка на природний газ - нараховано 5873тис.грн. і 
сплачено до бюджету в повному обсязі. За 2010рік нараховано 
заробітної плати 42974тис.грн., яку виплачено своєчасно та в 
повному обсязі. Відрахування від зар.плати насоц.заходи- 15624 
тис.грн. Витрачено на виплату відряджень -р5І тис.грн., інших 
податків та зборів -Ї2^1§тис. грн.

Керівник І.Я. Яиденко2Г
Головний бухгалтер Л.М//Кр#вмук Ш
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мі риП ампо..и[,іі( Гоїш рис т о  по іп к)постачанню та газифікації 
"Кіровоградгаз"
Кіровоградська область, ЛЕНІНСЬКИЙ

/11І|»ЯІ« І\И І по
Територія 
Орган 
державного 
управління
Вид економічної Розподілення та постачання газу 
діяльності
Одиниця виміру тис.грн.

Звіт про власний капітал
за 2010 рік

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ

за СПОДУ 

за КВЕД

Контрольна сума

03365222

3510136600

06024

40.22.0

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений

капітал

Інший
додатковий

капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Разом

і і і !  ШЯШШШШЯШЯШ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 26 300 0 0 149 635 96 -1 602 0 0 174 429
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 о 0 0 0 о 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 о 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року

050 І 26 300 0 0 149 635 96 І -1 602 0 0 174 429

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного 
будівництва

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного 
будівництва

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка нематеріальних 
активів

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних 
активів

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 о !
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період

130 0 0 0 0 0 -7 175 0 0 -7 175

Розподіл прибутку:



Виплати власникам 
(дивіденди)

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 о

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 230 0 0 0 0 о 0 0 0 ! 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної 
вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 ' о 0 0

Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих 
збитків 260 0 0 0 0 0 ! о 0 0 0

Безкоштовно отримані 
активи 270 0 0 0 6 393 0 0 0 0 6 393

280 0 0 0 -7 849 0 0 0 0 -7 849

Разом змін в капіталі 290 ! о 0 0 -1 456 0 -7 175 ! о 0 -8 631

Залишок на кінець року 300 26 300 0 0 148 179 96 -8 777 0 0 165 798

Примітки:
На кінець 2010 року власний капітал зменшився на 8631 тис.грн. і станом на 01.01.2011 року складає 165798 тис.грн. за рахунок зростанняня збитків в зв язку 

з невідповідністю тарифів на транспортування та постачання природного газу фактичним витратам та ростом інфляції.
Статутний капітал Товариства становить 26 300 000 гривень поділений на 105 200 000 простих іменних акцій номінальною вартість 0,25 грн.

І.Я. ЯщенкоК ерівний* £ 4  Щ к

І  !\\ Н  Ко, ч 'М з- 
Г о л о в н и й # у ^ а л їІ | Л.М. Кравчук



Підприємство

Територія 
Орган державного 
управління 
Г алузь
Вид економічної
діяльності
Середньооблікова
чисельність
працюючих
Одиниця виміру

гядкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз"
Кіровоградська область, ЛЕНІНСЬКИЙ

Розподілення та постачання газу

1 902

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ 

за СПОДУ 

за КОПФГ 

за КВЕД

Контрольна сума

03365222

3510136600

06024

231

40.22.0

тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 рік

І. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів Код
рядка

Залишок на 
початок року

Надійшло
зарік

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-)
Вибуло за рік Нарахова 

но 
амортиза 
ції за рік

Втрати
від

зменшен
ня

кориснос 
ті за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

первісна
(пероціне

на)
вартість

накопи
чена

аморти
зація

первісної
(пере

оціненої
вартості)

накопи
ченої

аморти
зації

первісна
(пере

оцінена
вартість)

накопи
чена

аморти
зація

первісної
(пере

оціненої
вартості)

накопи
ченої

аморти
зації

первісна
(пере

оцінена
вартість)

накопи
чена

аморти
зація

1 шш. 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 070 524 335 28 0 0 0 0 99 0 0 0 552 434
Разом 080 524 335 28 0 0 0 0 99 0 0 0 552 434
Г удвіл 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) | 0



вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження (085) 
права власності

0_
0

II. Основні засоби
у тому числі

Залишок на 
початок року

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка-)
Вибуло за рік

Нарахова 
но 

амортиза 
ції за рік

Втрати
Інші зміни за рік

Залишок на 
кінець року

одерж
фінанс

орен

ані за
‘ОВОЮ
дою

перед
операї

.......... _ . _ д а

ані в 
гивну
вду

Групи основних засобів Код
рядка

первісн
а

(пероці
нена)

вартіст
ь

знос

Надійш 
ло за 
рік

первісно 
ї (пере
оціненої
' , ) 
вартості

зносу

первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос

від
зменшен

ня
кориснос

ТІ

первісн
ої

(пере
оцінено

•0
вартост

і

зносу

первісн 
а (пере
оцінена 

)
вартіст

ь

знос

первісн 
а (пере
оцінена 

)
вартість

знос

первісн 
а (пере
оцінена 

)
вартіст

ь

знос

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 120 204 437 59 663 6 393 0 0 107 95 9 263 0 0 0 210 723 68 831 0 0 0 0

Машини та обладнання 130 4 613 3 136 526 0 0 . 64 59 497 0 0 0 5 075 3 574 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 9 336 6 718 1 209 0 0 180 153 886 0 0 0 10 365 7 451 0 0 0 0
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 2 412 1 509 593 0 0 31 31 312 0 0 0 2 974 1 790 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 88 128 6 0 0 12 12 5 0 0 0 82 121 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 5 490 5 482 1 731 0 0 93 93 1 734 0 0 0 7 128 7 123 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 260 226 767 76 643 10 458 0 0 487 443 12 697 0 0 0 236 738 88 897 0 0 0 0

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

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, (263) 

реконструкція тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264)
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1)

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

0^

0
0
0̂
0̂
0̂
0_
0_
о



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

1 1 1 2 3 11111
Капітальне будівництво 280 125 1 423
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2 600 575
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 300 0 0

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 27 0
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0

Інші 330 2 048 1 917
Разом 340 4 800 3 915

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні

1 2 3 4 1111
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: (421)
за собівартістю
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою вартістю (423)

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: (424)
за собівартістю
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

У. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 § | 1111 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 0 0

Операційна курсова різниця 450 0 0
Реалізація інших оборотних активів 460 709 0
Штрафи, пені, неустойки 470 24 216
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 570 12 057
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0

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

о_
0̂
о
її



/ В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530

і
0

х
Проценти 540 X 180
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 254 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0

Доходи від об'єднання підприємств 580 4 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 7315 X
Списання необоротних активів 620 X 591
Інші доходи і витрати 630 0 11

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (632) 
(бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції (633) 
основної діяльності

VI.]"рошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

2 3
Каса 640 24
Поточний рахунок у банку 650 2 941
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 660 45

Грошові кошти в дорозі 670 144
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 3 154

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів Код
рядка

Залишок
на

початок
року

Збільшення за 
звітний рік

Викорис
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
використан 

у суму у 
звітному 

році

Сума 
очікуваного 

відшкодуванн 
я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення

Залишок 
на кінець 

року
нарахован

0
(створено)

додаткові
відраху

вання

1 2 3 4 ; І І І І 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

0 %



VIII. Запаси

Найменування показника Код
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік
збільшення 

чистої вартості 
реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 6 991 0 0

| Клиівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби 810 50 0 0

Паливо 820 167 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 15 0 0
Запасні частини 850 401 0 0
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 12 0 0
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 880 455 0 0

Незавершене виробництво 890 65 0 0
Готова продукція 900 6 0 0
Товари 910 1 077 0 0
Разом 920 9 239 0 0

: Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю

реалізації
переданих у переробку 
оформлених в заставу 
переданих на комісію 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
Балансу запаси, призначені для продажу

(921)

(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

IX. ребіторська заборгованість

Найменування показника Код
рядка

Всього на 
кінець року

у т.ч. за 
до 12 

місяців

строками не по 
від 12 до 18 

місяців

гашення 
від 18 до 36 

місяців
1 2 ,3 4 І1І1І 6

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 35 392 35 318 74 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 13 286 1 943 0 11 343

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості 
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(951)
(952)

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 Ш И Ї !
~ :  і  будівельними контрактами за звітний рік 1110 2 623

| Зіі'ісгевашсть на кінець звітного року:
валова замовників 1120 0
валова замовникам 1130 0
з авансів отриманих 1140 0

Сліла 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 1 162
Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року 1220 3 011

на кінець звітного року 1225 3 399
Відстрочені податкові зобов’язання: 

на початок звітного року 1230 0

на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 1240 774

у тому числі:
поточний податок на прибуток 1241 1 162

зменшення (збільшення) відстрочених 
податкових активів 1242 -388

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 12 796
Використано за рік - усього 1310 4 800
в тому числі на:

будівництво об’єктів 1311 0

придбання (виготовлення) та поліпшення 
основних засобів 1312 3 223

з них машини та обладнання 1313 1 642
придбання (створення) нематеріальних
активів 1314 27

погашення отриманих на капітальні 
інвестиції позик 1315 0

1316 0
1317 0



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року
иадійшл 
о за рік

вибуло за рік нарахов 
ано 

амортиз 
ації за 

рік

втрати
від

зменше
ння

корисно
сті

вигоди
від

відновл
ення

корисно
сті

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

накопич
єна

амортиз
ація

первісна
вартість

накопич
єна

амортиз
ація

первісна
вартість

накопич
єна

амортиз
ація

І 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі:

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 ! о 0 0 і  0 1 о 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні 

активи
1415 0 І 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі:

1420 12 X 0 0 X X 0 0 12 X 0 0 0 0 ! 0

тварини на вирощуванні та 
відгодівлі

1421 ! 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)

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 ; о 0 0 ! 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 о 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 12 X 0 0 X X 0 0 12 ! х 0 0 0 0 0

Разом 1430 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 ! о

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового (1431)
фінансування
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна (1432)
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують (1433)
передбачені законодавством обмеження права власності

0

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

Найменування показника Код
рядка

Витрати, 
пов’язані з 

біологічними 
перетворення

Результат від первісного 
визнання Уцінка Виручка від Собівартість

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від

дохід витрати
реалізації реалізації

реалізації первісного



ІІІІІІІ  ...І ■. ІІІІІ ми
------—---------— визнання та 

реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього

1 5 0 0 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

у тому числі:
и |>ііоні і іаріюСтГнжі !М() 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
і 1III н

ші н ч м і т і
ІМ 1 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя ! 1 5 1 2 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 1 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) ! о ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи 

рослинництва
1519 0 ( 0 ) 0 ( ° ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього

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

у тому числі:
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

/ ■  Керівнії^ |  

Г оловнйй

І.Я. Ященко 

Л.М. Кравчук


