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

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління ВАТ 
"Кіровоградгаз"

(посада)

21.04.2011

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2011 року

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 25006 м.Кіровоград вул.Володарського, 67

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0522) 244860 (0522) 229513

1.6. Електронна поштова адреса емітента §еішап@кіг§а8.сот

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

2.2. Квартальна інформація розміщена 
на сторінці 
(за наявності)

сторінка відсутня в мережі Інтернет 
(адреса сторінки)

21.04.2011
(дата)

(дата)

с^/.ОУ. //£>



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

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X
2. Основні відомості про випущенні акції
3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний 
період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у
депозитарній системі України, послугами яких користується емітент X
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X
б) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
в) Інформація про собівартість реалізованої продукції X
8. Квартальна фінансова звітність емітента X
9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку(у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).
11. Примітки:

ВАТ "Кіровоградгаз" за звітний період облігації для закритого розміщення та цільові 

облігації не випускав.

У звітному періоді Товариство не проводило додатковий випуск акцій.

Посада корпоративного секретаря відсутня.

Фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) не 

складається.

Звіт про стан об'єкта нерухомості Товариством не складається.



3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших 

юридичних осіб
3.1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 076474

3.3. Дата державної реєстрації 29.01.1992

3.4. Місцезнаходження 25006 м.Кіровоград вул.Володарського, 67

3.5. Статутний капітал (грн.) 26300000

3.6. Чисельність працівників (чол.) 1919

) 3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

40.22.0 Розподілення та постачання газу,

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

80.22.0 Професійно-технічна освіта

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 0

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 51

3.10. Органи управління емітента

Вищим органом управління 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 акціонерного товариства є 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;

- Бобринецьке управління по експлуатації газового господарства;

- Долинське управління по експлуатації газового господарства;

- Знам'янське управління по експлуатації газового господарства;

- Олександрівське управління по експлуатації газового господарства;



- Олександрійське управління по експлуатації газового господарства;

- Світловодське управління по експлуатації газового господарства;

- Маловисківське управління по експлуатації газового господарства;

- Новоархангельське управління по експлуатації газового господарства;

- Будівельно-монтажне управління;

- Дочірнє підприємство "Центргаз".

Фінансові звіти підприємства відповідають всім вимогам закону та стандартам 

бухгалтерського обліку, які діють на території України. Застосовуються перш за все ті 

підходи та методи ведення бухгалтерського обліку та подачі інформації в фінансових звітах, 

які передбачені в стандартах та відображають діяльності Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Наглядова рада Товариства:

Голова Наглядової ради Воронін Ігор Павлович 

Член Наглядової ради Величко Юрій Васильович

Член Наглядової ради, представник НАК "Нафтогаз України" Сабіров Ельдар Муллаханович 

Член Наглядової ради Назаренко Сергій Леонідович 

Член Наглядової ради Фабрика Анатолій Степанович.

Правління ВАТ "Кіровоградгаз":

Голова правління Ященко Ігор Ярославович

Член правління, головний бухгалтер Кравчук Лідія Миколаївна

Член правління Заруба Анатолій Миколайович

Член правління Олещенко Владислав Володимирович

Член правління Стойко Анатолій Іванович

Член правління Сулімовський Андрій Валерійович

Член правління Овчар Петро Андрійович

Член правління Ніколаєнко Валерій Григорович.

Голова Ревізійної комісії Клименко Лариса Степанівна.



3.12. Засновники емітента

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").

Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу, який ліквідовано 

згідно Указу Президента України від 18.01.1995р. №61/95.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та 

організацій

У звітному періоді Товариство не приймало участі у створені інших підприємств, 

установ та організацій.



6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери 

емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується 

емітент
6.1. Найменування ПрАТ "КРК-реєстр"

6.2. Організаційно-правова форма Приватне підприємство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23693394

6.4. Місцезнаходження 25006, м,Кіровоград, вул. Маркса Карла, 3/5, к.17

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності АГ № 399385

6.6. Дата видачі ліцензії 25.10.2010

6.7. Міжміський код та телефон (0522) 245994

6.8. Факс (0522) 244619

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

6.10. Опис

Між ВАТ "Кіровоградгаз" і ПрАТ "КРК-реєстр" укладено Договір на ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів № 57-р від 01.01.2007 року.



8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності.

Метою діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" є: виконання комплексу робіт з експлуатації 

систем газопостачання; проектування, будівництво і ремонт газових мереж, у т.ч. по 

замовленням населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, 

комерційної, фінансової й іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України з 

метою задоволення соціальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу. 

Товариство виконує наступні види виробничої діяльності:

- транспортування природного газу (за регульованим тарифом) розподільними газопроводами 

до всіх категорій споживачів Кіровоградської області,

- постачання природного газу (за регульованим тарифом) для населення, бюджетних установ, 

комунально-побутових підприємтсв та частково до промислових споживачів,

- закупівлю, розподіл та реалізацію скрапленого газу для побутових потреб населення,

- виконання потреб та послуг (інша діяльність) по газифікації, ремонту та обслуговуванню 

газопроводів, газових приладів та обладнання.

На підприємстві фінансова звітність відповідає всім вимогам закону та стандартам 

бухгалтерського обліку, які діють на території України.

Для підготовки фінансових звітів Товариство використало в якості концептуальної 

основи Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996- 

ХІУвід 16.07.99 р., Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, правила прийнятої 

облікової політики. Фінансова звітність ВАТ "Кіровоградгаз" є консолідована. Вона складена 

з фінансової звітності 9 управлінь, розташованих в районних центрах області, з 

використанням єдиної обраної політики для подібних операцій шляхом упорядкуваного 

додавання показників фінансової звітності управлінь.

Основними клієнтами Товариства є абоненти Кіровоградської області.



8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п Основні види продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
У

натураль
ній

формі
(фізична
од.вим.)

У
грошовій

формі
(тис.
грн.)

У
відсотках 
до всієї 

вироблен 
ої

продукції

У
натураль

ній
формі

(фізична
од.вим.)

У
грошовій

формі
(тис.
грн.)

У
відсотках 
до всієї 

реалізова 
ної 

продукції
1 2 3 4 5 6 7 8

1 транспортування природного 
газу

268,1 
тис. м. куб 61 953,00 78,00

268,1 
тис. м. куб 61 953,00 78,00

2 постачання природного газу
178,9 

тис. м. куб 9 101,00 11,00
178,9

тис.м.куб 9 101,00 11,00

3 скраплений газ 0,423
тис.т. 3 794,00 5,00 0,423

тис.т. 3 794,00 5,00

4 інші 0 4 334,00 6,00 0 4 334,00 6,00

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№з/п Склад витрат
Відсоток від загальної 

собівартості реалізованої 
продукції (у відсотках)

1 2 3
1 матеріальні затрати 36
2 витрати на оплату праці 21
3 відрахування на соціальні заходи 8
4 амортизація 5
5 інші операційні витрати ЗО

%



Підприємство

Територія 
Форма власності 
Орган 
державного 
управління 
Вид економічної 
діяльності 
Одиниці виміру 
Адреса

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації "Кіровоградгаз"
Кіровоградська область, КІРОВСЬКИЙ
ПРИВАТНА ВЛАСШСТЬ

Розподілення та постачання газу 

тис.грн.

25006 м.Кіровоград вул.Володарського, 67

Дата

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ 
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД 

Контрольна сума

03365222

3510136300
10

06024

40.22.0

Баланс
на 31.03.2011 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Залишкова вартість 010 118 101
Первісна вартість 011 552 552
Накопичена амортизація 012 (434) (451)

Незавершене будівництво 020 3915 3874
Основні засоби:

Залишкова вартість 030 147841 147223
Первісна вартість 031 236738 238967
Знос 032 ( 88897) (91744)

Довгострокові біологічні активи:
Справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
Первісна вартість 036 0 0
Накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

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

підприємств 040 0 0

інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 3399 3399
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 5 5
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом І 080 155278 154602



II. Оборотні активи
Запаси:

виробничі запаси 100 8079 7982
поточні біологічні активи 110 12 12
незавершене виробництво 120 65 75
готова продукція 130 6 6
товари 140 1077 1048

Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 35392 58495
первісна вартість 161 35785 58888
резерв сумнівних боргів 162 (393 ) (393 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом 170 78 102
за виданими авансами 180 7123 699
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 12825 22449

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 13286 7166
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 3154 5629
у т.ч. в касі 231 0 0
в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 3082 7405
Усього за розділом II 260 84179 111068

III. Витрати майбутніх періодів 270 149 156
IV. Необоротні активи та групи вибуття :275 0 0

Баланс 280 239606 265826

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 26300 26300
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 148179 146982
Резервний капітал 340 96 96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -8777 -1594
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього а розділом І 380 165798 171784
Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 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 2911 2882
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 17140 10114
з бюджетом 550 4585 4094
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 990 743
з оплати праці 580 2996 1718
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 44703 64580
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобовязання 610 483 9911
Усього за розділом IV 620 73808 94042

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 239606 265826

Примітки:
Нематеріальні активи відображені в балансі по первісній вартості. Нематріальні активи, які знаходяться 

у заставі відсутні.
Основні засоби відображені в балансі по первісній вартості, амортизація нараховується по методу і 

нормам передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Запаси зараховуються на баланс по первісній вартості, яка включає в себе собівартість запасів, 

визначеної згідно П(С)БО №9 "Запаси".
Облік дебіторської заборгованості здійснюється у відповідності з вимогами П(С)БО №10 "Дебіторська 

заборгованість".
Станом на 31.03.2011 року баланс підприємства становить 265826 тис.грн, оборотні активи - 

111068 тис.грн., поточні зобов’язання - 94042 тис.грн.
Інші дані наведені в Балансі та Звіті про фінансові результати.



Підприємство

Територія
Орган
державного
управління
Вид економічної
діяльності
Одиниці виміру

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

Розподілення та постачання газу 

тис.грн.

Дата 

за ЄДРПОУ 

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КВЕД 

Контрольна сума

03365222

3510136300

06024

40.22.0

Звіт про фінансові результати
за 1 квартал 2011 року

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код

рядка
За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 248516 155269
Податок на додану вартість 015 (41419) (25878 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 (3331 ) (2690)
Інші вирахування з доходу 030 (37525 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 035 166241 126701

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 140776) (118155)
Валовий прибуток: 

прибуток 050 25465 8546

збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 403 176
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

061 0 0

Адміністративні витрати 070 (3930 ) (2489)
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 14271 ) (7952)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності: 
прибуток 100 7667 0

збиток 105 ( 0 ) (1719)
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 39 43
Інші доходи 130 1884 1810
Фінансові витрати 140 ( 2 ) (15)
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( П ) (17)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток
170 9577 102

збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 176 0 0



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

177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (2394) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток 190 7183 102

збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:

ДОХОДИ
200 0 0

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

прибуток 220 7183 102

збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 20227 15941
Витрати на оплату праці 240 11876 9887
Відрахування на соціальні заходи 250 4320 3609
Амортизація 260 3351 3484
Інші операційни витрати 270 17072 10245
Разом 280 56846 43166

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка За звітний період За попередній 

період
1 2 3 4

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:
Визначення фінансових результатів у бухгалтерському обліку проводиться відповідно П(С)БО №15 

"Доходи", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року №290.

і з
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