Титульний аркуш
29.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№5
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння
ПрАТ"Гадячгаз"
(посада)

Шестерненко Д.I.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Гадячгаз"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05524660
4. Місцезнаходження: 37300, Україна, Полтавська обл., Гадяцький р-н, м.Гадяч, Будька 26 а
5. Міжміський код, телефон та факс: (05354)2-15-47, 2-15-47
6. Адреса електронної пошти: ggas.secretary@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 28.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента цiнних паперiв (ПрАТ "Гадячгаз") за 2019 рiк.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна
установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

gadyachgas.at.ua

29.04.2020

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. 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
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що
товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо
посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої
посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у
звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств.Iнформацiя про наявнiсть
фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних рiдроздiлiв вiдсутня в зв'язку з вiдсутнiстю в
емiтента фiлiалiв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Iнформацiя про змiну акцiонерiв,
яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним
пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня в звязку з вiдсутнiстю зазначених змiн.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належать право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня в звязку
з вiдсутнiстю зазначених змiн.Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових
iнструментiв, повязаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть
прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня
в звязку з вiдсутнiстю зазначених змiн. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку
з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери

емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних
паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство
не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск
боргових цiнних паперiв.Придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не
було. Емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств не здiйснювалося. У власностi працiвникiв
емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) не має. У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi
понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не має.Вiдсутнi будь-якi обмеження щодо
обiгу цiнних паперiв емiтента. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що
дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про вчинення правочинiв та
про вчинення правочинів , щодо вчинення яких є заiнтересованiсть в звязку з вiдсутнiстю
здiйснення таких правочинiв. Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством
правочинiв iз заiнтересаванiстю , та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть
вiдсутня в звязку з вiдсутнiстю здiйснення таких правочинiв. Аудиторський звiт незалежного
аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором
(аудиторською фiрмою) через вiдсутнiсть необхiдностi проведення обовязкового аудиту. Рiчна
фiнансова звiтнiсть поручителя вiдсутня. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi
договори, укладенi акцiонерами такого емiтента вiдсутня в звязку з вiдсутнiстю таких
договорiв. Iнформацiя про про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня з вiдсутнiстю таких
договорiв.Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та iнформацiя про склад, структуру i
розмiр iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск
iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим,
що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних
сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних
сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що
товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН
вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про
випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски
сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку
з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих
активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв
ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв
ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Гадячгаз"
2. Скорочене найменування (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
11.01.1995
4. Територія (область)
Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн)
1545773,46
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
25
8. Середня кількість працівників (осіб)
111
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
32.22 - розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi(локальнi) трубопроводи
42.21 - будiвництво трубопроводiв
43.22 - монтаж водопровiдних мереж, систем опалення i кондицiонування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Акцiонерне товариство "Райфайзен банк Аваль" у м.Київ, МФО 380805
2) IBAN
UA853808050000000026003606034
3) поточний рахунок
UA853808050000000026003606034
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
строку дії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
1
2
3
4
5
Розподiл природного, нафтового АЕ №295537 16.04.2015
Нацiональна комiсiя , що
28.03.2020
газу i газу (метану) вугiльних
здiйснює державне
родовищ
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
Лiцензiя дiйсна .В продовженнi термiну не потребує. з 27.06.2017 року
Опис
набуто право на провадження господарської дiяльностiз розподiлу
природного газу на необмежений строк.

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
526/1579/19

Найменування
суду
Гадяцький районний
суд Полтавської
областi

Позивач

Відповідач

ПрАТ "Гадячгаз"

Котюк В.О.

Третя особа

Позовні вимоги
забезпечення доказiв шляхом
витребуваня вiд приватного
нотаiруса Гадяцького районного
нотаiрального округу
Полтавської областi
Ямпольської С.М. вiдомостi про
спадкоємцiв померлого 04
жовтня 2018 року Котюка
Володимира Iвановича

Стан розгляду
справи
Розглянуто.
Ухвала вiд
23.07.2019 р.

Опис:
Заяву задоволено повнiстю. Витребувано вiд приватного нотаiруса Гадяцького районного нотаiрального округу Полтавської областi Ямпольської С.М. вiдомостi про
спадкоємцiв померлого 04 жовтня 2018 року Котюка В.I.
2
526/1265/19
Гадяцький районний
Перепелиця В.Г.
ПрАТ "Гадячгаз"
по перекриттю газопостачання
Справа
суд Полтавської
в приватне домоволодiння i
перебуває на
областi
вiдшкодування моральної
розглядi
шкоди у сумi 10 000 грн.
Опис:
3

526/626/19

Гадяцький районний
суд Полтавської
областi/
Полтавський
апеляцiйний суд

Огризько В.В.

ПрАТ "Гадячгаз"

на бездiяльнiсть голови
правлiння ПрАТ "Гадячгаз"
Шестерненка Дмитра Iгоровича
щодо вiдновлення
газопостачання

Розглянуто.
Рiшення вiд
03.09.2019 р. /
Постанова вiд
14.11.2019

Опис:
Суд першої iнстанцiї: Позовнi вимоги задоволено. Визнано дiї ПрАТ "Гадячгаз" по припиненню послуг iз газопостачання в домоволодiннi неправомiрними;
зобов`язано ПрАТ "Гадячгаз" за власний рахунок поновити подачу газу до домоволодiння; стягнуто з ПрАТ "Гадячгаз" на користь позивача судовi витрати у розмiрi
768,40 грн., пов`язанi зi сплатою судового збору.
Суд апеляцiйної iнстанцiї: Апеляцiйна скарга ПрАТ "Гадячгаз" залишена без задоволення, а рiшення Гадяцького районного суду Полтавської областi вiд 03.09.2019 р. без змiн.
4

917/691/19

Господарський суд
Полтавської
областi/Схiдний
апеляцiйний
господарський
суд/Касацiйний
господарський суд у
складi Верховного

АТ "Укртрансгаз"

ПрАТ "Гадячгаз"

АТ
"Укргазвидобування
"

стягнення 365 720,52 грн.
збиткiв, завданих позивачу
внаслiдок дiй вiдповiдача по
непередачi у травнi 2016 року
до газотранспортної системи
Позивача через вiртуальну
точку входу 66,11 тис. м. куб.
природного газу, незважаючи

Розглянуто в
першiй та
апеляцiйнiй
iнстанцiї:Рiшен
ня вiд
15.08.2019
р./Постанова
вiд 18.12.2019

Суду

на факт отримання таких
обсягiв вiд АТ
"Укргазвидобування".

р.Справа
перебуває на
розглядi в судi
касацiйної
iнстанцiї

Опис:
Суд першої iнстанцiї: Позовнi вимоги задоволено. Стягнуто з ПрАТ "Гадячгаз" на користь АТ "Укртрансгаз" 438 864,62 грн. збиткiв, 6582,97 грн. витрат по сплатi
судового збору.
Суд апеляцiйної iнстанцiї: Апеляцiйна скарга ПрАТ "Гадячгаз" залишена без задоволення, а рiшення Госопдарського суду Полтавської областi вiд 15.08.2019 р. - без
змiн.
Суд касацiйної iнстанцiї: триває розгляд справи.
5

917/1951/19

Господарський суд
Полтавської областi

АТ "Укртрансгаз"

ПрАТ "Гадячгаз"

917/1554/19

Господарський суд
Полтавської областi

АТ "Укртрансгаз"

526/264/19

Гадяцький районний
суд Полтавської
областi

ПрАТ "Гадячгаз"

НКРЕКП

стягнення 20 012 794,22 грн. , з
яких 16 458 130,75
заборгованостi за послуги
балансування, 2 441 389,23 грн.
пенi, 339 570,40 грн. три
проценти рiчних, 773 703,84
грн. iнфляцiйних втрат

Справа
перебуває на
розглядi

ПрАТ "Гадячгаз"

стягнення 3 611 501,53 грн., в
т.ч. 3 363 381,54 грн. заборгованiсть по договору
транспортування природного
газу № 1807000378 вiд
12.02.2019 р., 228 500,14 грн. пенi, 19 619,85 грн. - 3% рiчних

Справа
перебуває на
розглядi

Товстоп'ят В.В.

стягнення основної суми боргу
у розмiрi 290,86 грн., в т.ч.
iнфляцiйних нарахувань - 60,68
грн. та 3% рiчних - 14,80 грн. за
прострочення розрахункiв за
договором на технiчне
обслуговування системи
газопостачання

Розглянуто.
Ухвала вiд
29.05.2019 р.

Опис:
6

Опис:
7

Опис:
Провадження у цивiльнiй справi закрито у зв`язку з вiдсутнiстю предмета спору та повернено сплачену суму судового збору
8
526/263/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Кануник Н.М.
стягнення основної суми боргу
суд Полтавської
у розмiрi 287,41 грн., в т.ч.
областi
iнфляцiйних нарахувань - 54,35

Розглянуто.
Ухвала вiд
28.03.2019 р.

грн. та 3% рiчних - 13,75 грн. за
прострочення розрахункiв за
договором на технiчне
обслуговування системи
газопостачання
Опис:
Провадження у цивiльнiй справi закрито у зв`язку з вiдсутнiстю предмета спору та повернено сплачену суму судового збору
9
526/722/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Нижник М.I.
стягнення основної суми боргу
Розглянуто.
суд Полтавської
у розмiрi 336,11 грн., в т.ч.
Ухвала вiд
областi
iнфляцiйних нарахувань - 80,35
29.05.2019 р.
грн. та 3% рiчних - 17,63 грн. за
прострочення розрахункiв за
договором на технiчне
обслуговування системи
газопостачання
Опис:
Провадження у цивiльнiй справi закрито у зв`язку з вiдсутнiстю предмета спору та повернено сплачену суму судового збору
10
917/428/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
Мартинiвська
стягнення заборгованостi за
Розглянуто.
Полтавської областi
сiльська рада
договором розподiлу
Рiшення вiд
природного газу за перiод з
14.05.2019 р.
лютого 2017 р. по березень 2017
р., в розмiрi 2 154,49 грн., крiм
того, 125,52 грн. 3% рiчних,
274,86 грн. пеня, 447,84 грн.
iнфляцiйнi нарахування та 1921
грн. витрати по сплатi
судового збору
Опис:
Позов задоволено. Стягнено з вiдповiдача на користь позивача 2 154,49 грн. - основна заборгованiсть за отриманi послуги за перiод з лютого 2017 р. по березень 2017
р., 125,52 грн. - 3% рiчних, 274,86 грн. - пеня, 447,84 грн. - iнфляцiйнi нарахування та 1921 грн. витрат по сплатi судового збору.
11
917/1790/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
Мартинiвська
стягнення заборгованостi за
Розглянуто.
Полтавської областi
сiльська рада
послуги з технiчного
Рiшення вiд
обслуговування системи
15.11.2019 р.
газопостачання в розмiрi 366,89
грн.
Опис:
Позов задоволено. Стягнено з вiдповiдача на користь позивача 2 154,49 грн. - основна заборгованiсть за отриманi послуги за перiод з лютого 2017 р. по березень 2017
р., 125,52 грн. - 3% рiчних, 274,86 грн. - пеня, 447,84 грн. - iнфляцiйнi нарахування та 1921 грн. витрат по сплатi судового збору.
12
917/1789/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
Мартинiвська
стягнення заборгованостi за
Розглянуто.
Полтавської областi
сiльська рада
послуги з технiчного
Рiшення вiд
обслуговування системи
15.11.2019 р.
газопостачання в розмiрi 366,89
грн.

Опис:
Позов задоволено. Стягнено з вiдповiдача на користь позивача 366,89 грн. заборгованостi та 1921 грн. витрат по сплатi судового збору.
13
917/1790/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
Мартинiвська
стягнення заборгованостi за
Розглянуто.
Полтавської областi
сiльська рада
послуги по технiчному
Рiшення вiд
обслуговуванню сигналiзаторiв
15.11.2019 р.
загазованостi в розмiрi 555,59
грн. боргу, 114,63 грн.
iнфляцiйних витрат, 40,23 грн.
3% рiчних та 58,88 грн. пенi
Опис:
Позов задоволено частково. Стягнено з вiдповiдача на користь позивача 555,59 грн. боргу, 114,63 грн. iнфляцiйних витрат, 40,23 грн. 3% рiчних, 29,44 грн. пенi та
1847,49 грн. судового збору.
14
917/1790/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
КП "Гадяч-житло"
визнання договору на
Розглянуто.
Полтавської областi
експлуатацiю складових
Ухвала вiд
газорозподiльної системи
21.05.2019 р.
укладеним
Опис:
Закрито провадження у справi, у зв'язку iз прийнятою вiдмовою ПрАТ "Гадячгаз" вiд позову, повернуто з Державного бюджету України на користь Товариства 960
грн. 50 коп. судового збору
15
917/733/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
Харковецька
стягнення 122297,24 грн.
Розглянуто.
Полтавської областi
сiльська рада
вартостi необлiкованого об'єму
Рiшення вiд
природного газу та суму
29.10.2019 р.
судових витрат.
Опис:
Позов задоволено. Стягнено з вiдповiдача на користь позивача 122297,24 грн. вартостi необлiкованого (донарахованого) об'єму природного газу, 1921,00 грн. витрат по
сплатi судового збору, 1600,00 грн. витрат на професiйну правничу допомогу.
16
917/1787/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
Полтавське обласне
стягнення заборгованостi у
Розглянуто.
Полтавської областi
комунальне
загальнiй сумi 314 грн. 49 коп.,
Ухвала вiд
пiдприємство
у тому числi: борг у розмiрi 233
04.11.2019 р.
"Профдезiнфекцiя"
грн. 38 коп., пеня у розмiрi 33
грн. 86 коп., 3% рiчниху розмiрi
20 грн. 93 коп., iнфляцiйнi
втрати у розмiрi 26 грн. 32 коп.
Опис:
Провадження у справi закрито у зв`язку з вiдсутнiстю предмета спору та повернено сплачену суму судового збору
17
917/2105/19
Господарський суд
ПрАТ "Гадячгаз"
Вiддiл освiти
стягнення 34 8942,19 грн., у
Справа
Полтавської областi
Гадяцької РДА
тому числi 34 4381,17 грн. перебуває на
заборгованостi з вiдшкодування
розглядi
вартостi необлiкованого
(донарахованого) об'єму
природного газу на пiдставi
акту про порушення № 3 вiд
31.01.2019р. та протоколу

засiдання комiсiї № 2 вiд
01.02.2019р., 4561,02 грн. вiдшкодування вартостi витрат
з проведення експертизи
лiчильникiв газу)
Опис:
18

526/1534/19

Гадяцький районний
суд Полтавської
областi/
Полтавський
апеляцiйний суд

ПрАТ "Гадячгаз"

Супруненко С.М.

про зобов`язання вчинити певнi
дiї: зобов`язати вiдповiдача
надати доступ до запiрної
арматури працiвникам ПрАТ
"Гадячгаз" для здiйснення
обмеження/припинення
газопостачання на даний об`єкт
шляхом вчинення дiй по
перекриттю запiрних пристроїв
та їх опломбування за адресою

Розглянуто
судом першої
iнстанцiї.
Рiшення вiд
30.01.2020 р. /
Справа
перебуває на
розглядi в судi
апеляцiйної
iнстанцiї

Карпенко В.О.

стягнення заборгованостi у сумi
8 715,03 грн., 3% рiчних у
розмiрi 43,69 грн. та пенi у
розмiрi 495,68 грн. за договором
про надання послуг вiд
31.01.2019 року по монтажу та
встановленню на комерцiйному
вузлi облiку газу засобу для
дистанцiйної передачi даних

Розглянуто.
Ухвала вiд
25.09.2019
р./Ухвала вiд
21.11.2019 р.

Опис:
Суд першої iнстанцiї: Вiдмовлено в задоволеннi позову.
Суд апеляцiйної iнстанцiї: триває розгляд справи.
19

526/2001/19

Гадяцький районний
суд Полтавської
областi/
Полтавський
апеляцiйний суд

ПрАТ "Гадячгаз"

Опис:
Суд першої iнстанцiї: Вiдмовлено у вiдкриттi провадження та повернено сплачену суму судового збору.
Суд апеляцiйної iнстанцiї: Провадження у справi закрито у зв`язку з вiдмовою вiд апеляцiйної скарги та повернено сплачену суму судового збору.
20

526/1604/19

Гадяцький районний
суд Полтавської
областi

ПрАТ "Гадячгаз"

Вертелецький А.О.

стягнення 8 907,64 грн. заборгованостi за угодою про
примирення мiж потерпiлим та
пiдозрюваним у кримiнальному
провадженнi №
12016170130000997 вiд
02.12.2016 року, 671,33 грн. - 3
% рiчних, 1 935,30 грн. iнфляцiйних втрат та судових

Розглянуто.
Ухвала вiд
15.08.2019 р.

витрат
Опис:
Провадження у справi закрито у зв`язку з вiдсутнiстю предмета спору та повернено сплачену суму судового збору.
21
526/2313/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Зубенко Л.М.
стягнення заборгованостi за
Розглянуто.
суд Полтавської
нарахованi необлiкованi об'єми
Заочне рiшення
областi
природного газу та виконання
вiд 28.11.2019 р.
робiт, пов`язаних з проведенням
експертизи побутового
лiчильника газу сумi 34 422,87
грн., а також судових витрат
Опис:
Позов задоволено. Стягнено з вiдповiдача на користь позивача заборгованiсть в сумi 34422,87 грн., яка складається з: 33044, 98 грн. - витрати необлiкового природного
газу, 1377,89 грн. - витрати на виконання робiт пов`язаних з проведенням експертизи побутового лiчильника газу, а також витрати по сплатi судового збору у розмiрi
1921 грн.
22
526/2744/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Акiмова Л.О.
стягнення заборгованостi у сумi
Розглянуто.
суд Полтавської
6457,82 грн. за нарахованi
Рiшення вiд
областi
необлiкованi об'єми природного
18.02.2020 р.
газу, а також судових витрат
Опис:
Позов задоволено. Стягнено заборгованiсть у сумi 6457,82 грн. за нарахованi необлiкованi об'єми природного газу та судових витрат у розмiрi 1921 грн.
23
526/2295/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Данiлов О.В.
стягнення заборгованостi у сумi
Розглянуто.
суд Полтавської
12780,66 грн. грн. за нарахованi
Рiшення вiд
областi
необлiкованi об'єми природного
21.11.2019 р.
газу, а також судових витрат
Опис:
Позов задоволено. Стягнено заборгованiсть за вартiсть необлiкованих об`ємiв природного газу за перiод в сумi 12780,66 грн. та судовий збiр у сумi 1921 грн.
24
526/1532/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Бездудний В.М.
стягнення заборгованостi у сумi
Розглянуто.
суд Полтавської
5171,68 грн., яка складається з
Рiшення вiд
областi
наступного: 2515,32 грн. 05.09.2019 р.
витрати необлiкованого
природного газу; 1118,90 грн. витрати по розпломбуванню,
зняттю та повiрцi ПЛГ, а також
витрати автомеханiчної служби;
1537,46 грн. - витрати на
виконання робiт, пов`язаних з
проведенням експертизи
побутового лiчильника газу та
суму судових витрат
Опис:
Позов задоволено. Стягнено заборгованiсть у сумi 5171,68 грн. та витрати по сплатi судового збору у сумi 1921 грн.
25
526/2604/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Мацковська О.М.
стягнення заборгованостi у сумi
Розглянуто.
суд Полтавської
1821,85 грн. за нарахованi
Ухвала вiд

областi

необлiкованi об'єми природного
газу та виконання робiт,
пов`язаних з проведенням
експертизи побутового
лiчильника газу, а також
судових витрат

20.01.2020 р.

Опис:
Провадження у справi закрито у зв`язку з вiдсутнiстю предмета спору та повернено сплачену суму судового збору.
26
526/2357/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Галушко Л.М.
стягнення заборгованостi у сумi
Розглянуто.
суд Полтавської
9 609,15 грн. за нарахованi
Ухвала вiд
областi
необлiкованi об'єми природного
18.11.2019 р.
газу згiдно вироку суду, а також
судових витрат
Опис:
Провадження у справi закрито у зв`язку з вiдсутнiстю предмета спору та повернено сплачену суму судового збору.
27
526/2643/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Бовкун Г.К.
стягнення заборгованостi у сумi
Розглянуто.
суд Полтавської
6557,47 грн. за нарахованi
Рiшення вiд
областi
необлiкованi об'єми природного
27.01.2020 р.
газу, а також судових витрат
Опис:
Позов задоволено. Стягнено заборгованiсть у сумi 6557,47 грн. та витрати по сплатi судового збору у сумi 1921 грн.
28
526/1647/19
Гадяцький районний
ПрАТ "Гадячгаз"
Деркач А.М.
притягнення до кримiнальної
Розглянуто.
суд Полтавської
вiдповiдальностi за ч. 1 ст. 185
Вирок вiд
областi
КК України та стягнення
04.12.2019 р.
матерiальної шкоди
Опис:
затверджено угоду про примирення, вiдповiдно до якої визнано Деркача А.М. винним у вчиненнi злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, призначено
узгоджене сторонами покарання у виглядi штрафу в сумi 850 грн. та зобов'язано протягом 15 днiв з дня укладення даної угоди сплатити на користь ПрАТ "Гадячгаз"
матерiальну шкоду на загальну суму 21791,56 грн.

17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
1

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
Податкове
повiдомлення-рiшен
ня №00056855212,
26.12.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

ГУ ДФС у
Полтавськiй обл.

штраф

Опис:
Штраф сплачено на пiдставi податкового повiдомлення-рiшення
2
Постанови
НКЦПФР
штраф
НКЦПФР
№102-103-СХ-5-Е,
28.03.2019
Опис:
Штраф сплачено у повному розмiрi.

Інформація про
виконання
30.01.2019 року
сплачено штраф в сумi
293,22 грн. та пеню в
сумi 87,89 грн.

29.03.2019 року
сплачено штраф у сумi
680 грн.

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
В 2019 роцi структура товариства налiчувала:
1.Управлiння
2.Бухгалтерiя
3.Планово-економiчний вiддiл
4.Юридичний вiддiл
5.Комерцiйний вiддiл
6.Вiддiл програмного забезпечення
7.Служба облiку природного газу
8.Служба експлуатацiї газорозподiльних систем
9.Автомеханiчна служба
10.Вiддiл адмiнiстративно-господарської роботи
11.Вiддiл безпеки i контролю.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2019 рiк склала 103 осiб. Середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 8 чоловiк.
Фонд оплати працi за 2019 рiк склав 8959,4 тис.грн. , що бiльше вiдповiдного перiоду минулого
року на 1149 тис.грн., або на 14,7%. Збiльшення фонду оплати працi вiдбулося в звязку з
приведенням заробiтної плати до законодавчо встановленого рiвня.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких обєднань.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
ПрАТ "Гадячгаз" дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ). Iнформацiя розкривається детально в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної до мiжнародних стандартiв".
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, 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 становище 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
На протязi 2019 року ПрАТ "Гадячгаз" здiйснювало лiцензiйну дiяльнiсть з розподiлу
природного газу розподiльними трубопроводами та iншi види дiяльностi, а саме: газифiкацiю,
технiчне обслуговування та ремонт газового обладнання, проектнi роботи.
В звiтному перiодi обсяги розподiлення природного газу розподiльними трубопроводами
склали 31,03 млн.м3, що на 23,5% менше вiдповiдного перiоду минулого року та на 37,5 %
менше затверджених обсягiв в тарифi на розподiл природного газу на 2019 рiк.
Обсяг робiт по iншiй дiяльностi склав 4109,2 тис.грн. що на 13,9% менше, нiж у вiдповiдному
перiодi минулого року.
Аналiзуючи роботу товариства за 2019 року можна зробити висновок, що
отримано збиток з дiяльностi з розподiлу природного газу, а саме 9287,1 тис.грн., та отримано
прибуток вiд здiйснення iнших видiв робiт - 1723,7 тис.грн.

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, їх
вартість і спосіб фінансування
Товариством протягом останнiх рокiв, iнвестицiї та придбання основних засобiв здiйснюється в
основному вiдповiдно до затвердженого НКРЕКП України Плану розвитку газорозподiльної
системи Товариства.
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, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби станом на 31.12.2019 року по залишковiй вартостi складають 15788 тис.грн.,що
на 997 тис.грн. менше проти вiдповiдного перiоду минулого року .
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Можливi фактори ризику: - нестабiльнiсть економiчної ситуацiї. Несподiванiсть та
нестабiльнiсть у сферi податкової полiтики, збiльшення ставок оподаткування; - змiни
законодавства та його неврегульванiсть вiдносно дiяльностi пiдприємства нафто-газового
комплексу; - криза платiжної дисциплiни споживачiв товариства; - iнфляцiйнi процеси. невiдповiднiсть тарифiв на розподiл
природного газу, якi встановлює НКРЕКП України,
мiкроекономiчним реалiям
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство здiйснює провадження господарської дiяльностi з розподiлу природного газу за
регульованим тарифом, а також виконує роботи з iншої дiяльностi (будiвельно-монтажнi роботи,
газифiкацiя, проектна дiяльнiсть та iн.) Основним джерелом фiнансування витрат, пов'язаних з
обслуговуванням та експлуатацiєю систем газопостачання, стабiльностi роботи Товариства є
тарифна виручка вiд надання послуг з розподiлу природного газу споживачам. Питома вага
доходiв вiд основних видiв дiяльностi ( розподiл ) складає 80,4 %.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi договори в 2019 роцi по ПрАТ "Гадячгаз" виконанi в повному обсязi.
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)
Стратегiя товариства полягає з оптимiзацiї витрат для одержання кращих фiнансових
результатiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік

Дослiдження та розробки за звiтний перiод в товариствi не проводились
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
Товариство забезпечує розподiл природного газу споживачам зонi обслуговування. Постiйно
працює по полiпшенню якостi обслуговування i розширенню iнших видiв дiяльностi та послуг.
Для рацiонального i економiчного використання паливно-енергетичних ресурсiв проводяться
роботи по своєчасному проведенню планової перевiрки вузлiв облiку газу та їх замiнi в разi
необхiдностi.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Кiлькiсний склад Наглядової ради - 5
чол. (голова Наглядової ради, члени
Наглядової ради)

Голова наглядової ради - Гiльмар Енке,
уповноважений представник юридичної
особи ПАТ "Нейчерел Енд Лiквiфайд
Петролем Гас"
Члени наглядової ради: Зангiєв Альберт
Георгiйович, уповноважений
представник юридичної особи ТОВ
Група Компанiй "Содружество";
Оксененко Богдан Вiкторович
представник акцiонера-юридичної
особи ТОВ "Нафта-Iнвест";
Резнiченко Наталiя Анатолiївна
представник акцiонера-юридичної
особи Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України";
Миронюк Ганна Володимирiвна
представник акцiонера-юридичної
особи Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України".

Виконавчий орган
(Правлiння)

Кiлькiсний склад Правлiння - 5 чол.
(голова Правлiння, члени Правлiння)

Голова правлiння- Шестерненко
Дмитро Iгорович
Члени правлiння
1.Довгаль Анатолiй Володимирович
2. Дворник Iван Петрович
3. Давиденко Юлiя Вячеславiвна
4. Козаченко Свiтлана Анатолiївна

Ревiзiйна комiсiя

Кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї - 3
чол. (голова Ревiзiйної комiсiї, члени
Ревiзiйної комiсiї)

Голова Ревiзiйної комiсiї - Хмельненко
Людмила Григорiвна
Члени Ревiзiйної комiсiї:
Горбачова Любов Анатолiївна;
Онопко Ельвiра Анатолiївна,
представник акцiонера-юридичної
особи Публiчного акцiонерного
товариства "Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України";

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова правлiння

Шестерненко Дмитро
Iгорович

1987

Вища

12

1

2

3

4

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
Згоди на поширення
iнформацiї стосовно голови
правлiння не надано

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
22.04.2013,
безстроково

Опис:
Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту
Товариства та "Положення про Правлiння", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. На розкриття паспортних даних посадова особа
згоди не надавала. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Згоди на поширення
Довгаль Анатолiй
27.04.2018, на
член правлiння
1980
Вища
19
iнформацiї стосовно члена
Володимирович
5 рокiв
правлiння не надано
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 року обрано члена правлiння Довгаля Анатолiя Володимировича строком на 5
рокiв. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надавала. Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi
злочини не має.Повноваження та обов'язки виконувалися згiдно статуту Товариства та "Положення про Правлiння", одержання винагороди згiдно
укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє .
Згоди на поширення
голова ревiзiйної
Хмельненко Людмила
27.04.2018, на
1948
Вища
54
iнформацiї стосовно Голови
комiсiї
Григорiвна
3 роки
ревiзiйної комiсiї не надано
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. членом Ревiзiйної комiсiї обрано Хмельненко Людмилу Григорiвну строком
на 3 роки. Згiдно рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 27.04.2018 р. обрано головою Ревiзiйної комiсiї. На розкриття паспортних даних посадова особа
згоди не надавала. Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Ревiзiйну комiсiю", одержання
винагороди згiдно укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Згоди на поширення
Горбачова Любов
27.04.2018, на
член ревiзiйної комiсiї
1964
Вища
38
iнформацiї стосовно члена
Анатолiївна
3 роки
ревiзiйної комiсiї не надано
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. членом Ревiзiйної комiсiї обрано Горбачову Любов Анатолiївну строком на
3 роки. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надавала. Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та
"Положення про Ревiзiйну комiсiю", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє .

5

6

7

8

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Онопко Ельвiра Анатолiївна,
Згоди на поширення
27.04.2018, на
член ревiзiйної комiсiї
уповноважений представник
1985
Вища
13
iнформацiї стосовно члена
3 роки
вiд НАК "Нафтогаз України"
ревiзiйної комiсiї не надано
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018р. представником на члена Ревiзiйної комiсiї обрано уповноваженого
представника НАК "Нафтогаз України" Онопко Ельвiру Анатолiївну строком на 3 роки. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не
надавала. Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Ревiзiйну комiсiю", одержання винагороди
згiдно укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Гiльмар Енке, уповн. предст.
Згоди на поширення
вiд акцiонера ПАТ
18.04.2019, на
голова наглядової ради
1951
Вища
43
iнформацiї стосовно голови
"Нейчерел Енд Лiквiфайд
3 роки
наглядової ради не надано
Петролем Гас"
Опис:
Рiшенням Наглядової ради Протокол вiд 18.04.2019 року обрано Головою Наглядової ради. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди
не надавала. Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду", одержання винагороди
згiдно укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. На протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Резнiченко Наталiя
Згоди на поширення
Анатолiївна, уповноважений
27.04.2018, на
член наглядової ради
1975
Вища
27
iнформацiї стосовно члена
представник вiд НАК
3 роки
наглядової ради не надано
"Нафтогаз України"
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018року представником на члена наглядової ради вiд НАК "Нафтогаз України"
обрано Резнiченко Наталiю Анатолiївну строком на 3 роки. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надавала. Повноваження та
обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв.
Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду
змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Зангiєв Альберт Георгiйович,
Згоди на поширення
уповноваж. представник вiд
27.04.2018, на
член наглядової ради
1965
Вища
29
iнформацiї стосовно члена
акцiонера ТОВ "Група
3 роки
наглядової ради не надано
компанiй"Содружество
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв , що вiдбулися 27.04.2018 року представником на члена наглядової ради вiд акцiонера ТОВ "Група
компанiй "Содружество" обрано Зангiєва Альберта Георгiйовича строком на 3 роки. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не
надавала. Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду", одержання винагороди згiдно
укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
протязi звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.

член наглядової ради
9

10

11

12

13

Миронюк Ганна
Володимирiвна,
уповноважений представник
НАК "Нафтогаз України"

1976

Вища

25

Згоди на поширення
iнформацiї стосовно члена
наглядової ради не надано

27.04.2018, на
3 роки

Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 року представником на члена наглядової ради вiд НАК "Нафтогаз України"
обрано Миронюк Ганну Володимирiвну строком на 3 роки. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надавала. Повноваження та
обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв.
Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi звiтного перiоду
змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Оксененко Богдан
Згоди на поширення
Вiкторович, уповноважений
27.04.2018, на
член наглядової ради
1973
Вища
23
iнформацiї стосовно члена
представник вiд акцiонера
3 роки
наглядової ради не надано
ТОВ "Нафта-Iнвест"
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв , що вiдбулися 27.04.2018 року представником на члена наглядової ради вiд акцiонера ТОВ
"Нафта-Iнвест" обрано Оксененка Богдана Вiкторовича строком на 3 роки. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надавала.
Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду", одержання винагороди згiдно укладених
контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На протязi
звiтного перiоду змiн по данiй посадовiй особi не вiдбулося.
Згоди на поширення
Давиденко Юлiя
27.04.2018, на
член правлiння
1987
Вища
9
iнформацiї стосовно члена
Вячеславiвна
5 рокiв
правлiння не надано
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 року обрано члена правлiння Давиденко Юлiю Вячеславiвну строком на 5
рокiв. На розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надавала. Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi
злочини не має.Повноваження та обов'язки виконувалися згiдно статуту Товариства та "Положення про Правлiння", одержання винагороди згiдно
укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє .
Згоди на поширення
27.04.2018, на
член правлiння
Дворник Iван Петрович
1985
Вища
9
iнформацiї стосовно члена
5 рокiв
правлiння не надано
Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 року обрано члена правлiння Дворника Iвана Петровича строком на 5 рокiв.На
розкриття паспортних даних посадова особа згоди не надавала. Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не
має.Повноваження та обов'язки виконувалися згiдно статуту Товариства та "Положення про Правлiння", одержання винагороди згiдно укладених
контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє .
Згоди на поширення
Козаченко Свiтлана
27.04.2018, на
член правлiння
1977
Вища
19
iнформацiї стосовно члена
Анатолiївна
5 рокiв
правлiння не надано

Опис:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 27.04.2018 року обрано члена правлiння Козаченко Свiтлану Анатолiївну строком на 5
рокiв. Непогашеної судимостi у посадової особи за корисливi та посадовi злочини не має.Повноваження та обов'язки виконувалися згiдно статуту
Товариства та "Положення про Правлiння", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Часткою в статутному капiталi товариства не
володiє .

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
1
голова правлiння
член правлiння
головний бухгалтер
голова наглядової ради
член наглядової ради

член наглядової ради
голова ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї
член наглядової ради
член наглядової ради
член правлiння
член правлiння

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
2
Шестерненко Дмитро Iгорович
Довгаль Анатолiй Володимирович
Дворник Iван Петрович
Гiльмар Енке, уповноважений представник
акцiонера юричної особи ПАТ"Нейчерел
Енд Петролем Гас"
Зангiєв Альберт Георгiйович,
уповноважений представник акцiонера
юричної особи ТОВ"Група компанiй
"Содружество"
Оксененко Богодан Вiкторович,
уповноважений представник акцiонера
юричної особи ТОВ "Нафта-Iнвест"
Хмельненко Людмила Григорiвна
Онопко Ельвiра Анатолiївна,
уповноважений представник акцiонера
юридичної особи НАК "Нафтогаз України"
Горбачова Любов Анатолiївна
Резнiченко Наталiя Анатолiївна,
уповноважений представник акцiонера
юридичної особи НАК "Нафтогаз України"
Миронюк Ганна Володимирiвна,
уповноважений представник акцiонера
юридичної особи НАК "Нафтогаз України"
Давиденко Юлiя Вячеславiвна
Козаченко Свiтлана Анатолiївна

3
0
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2

0,00088

2

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
0
0
0

6
0
0
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення на товариствi не передбачається

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України"
ТОВ "Iнвестицiйна компанiя
"Фiнлекс -Iнвест"

20077720
20036655

ТОВ "Паралелi"

24535361

ПАТ "Нейчерел Енд
Лiквiфайд Петролем Гас"

007341V

ТОВ "Нафта-Iнвест"

22760119

ТОВ "Група компанiй
"Содружество"
ТОВ "Компанiя управлiння
активами " Спiвдружнiсть
Ессет Менеджмент"

14121018
33172959

Місцезнаходження

01001, Київська обл., м.Київ,
Б.Хмельницького,6
01010, Київська обл., м.Київ,
Московська, буд 46/2 оф.9
65013, Одеська обл., м.Одеса,
Миколаївська дорога, буд.144
IМI 2, Великобританiя, Острiв
Мен, Дуглас, Моунт Хевлок,
буд.12
73000, Херсонська обл.,
м.Херсон, вул.Петренка,буд.18
73000, Херсонська обл.,
м.Херсон, вул.Петренка, буд.18
73000, Херсонська обл.,
м.Херсон, вул.Петренка, буд.18

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

1128

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
25,000772
19,999735
0,000441
40,890259
0,070151
0,004412
0,002647

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
14,031583
100
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
ПрАТ "Гадячгаз" здiйснює розподiл природного газу всiм категорiям споживачiв на територiї
здiйснення лiцензованої дiяльностi, а саме м.Гадяч та Гадяцький район Полтавської областi.
Фiнансування дiяльностi товариства залежить вiд державного регулювання. Основним i єдиним
джерелом фiнансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням та експлуатацiєю систем
газопостачання, стабiльної роботи товариства є тарифна виручка вiд надання послуг по
розподiлу газу споживачам, яка складає 80% в загальних доходах ПрАТ. Дiючий протягом 2019
р. тариф по наданню послуг розподiлу не є достатнiм, не вiдшкодовує економiчно
обгрунтованих витрат пiдприємства на обслуговування систем газопостачання. Тариф на
послуги розподiлу був затверджений НКРЕКП 15.12.2016 р. i на протязi 2019 р. не переглядався.
В той же час витрати пiдприємства значно зросли внаслiдок зростання цiни на природний газ
для виробничо- технологiчних потреб, цiн на паливно-мастильнi матерiали, електроенергiю та
iн. матерiали, зростання розмiру мiнiмальної заробiтної плати. Для полiпшення фiнансового
стану товариства необхiдно затвердження НКРЕКП тарифу на послуги розподiлу природного
газу, який покривав би в повному обсязi витрати для утримання газорозподiльної системи в

надiйному станi. На виконання Iнвестицiйної програми , затвердженої НКРЕКП постановою вiд
24.12.2019 р. №3060, у 2020р. планується направити на розвиток виробництва, пiдвищення
надiйностi газових мереж та споруд на них 2193,9 тис. грн., на покращення облiку газу - 462
тис.грн.,закупiвлю колiсної технiки- 1113,9 тис.грн., придбання сучасних приладiв дiагностики i
обстеження та провадження систем протиаварiйного захисту систем газопостачання - 186,7
тис.грн., впровадження та розвиток iнформацiйних технологiй - 482,6 тис.грн., iнше придбання 36,4 тис.грн. Iнвестицiйною програмою передбачено виконати : модернiзацiя ШРП - 8 од.,
технiчне переоснащення ГРП - 4 од., реконструкцiя газопроводiв (фарбування) - 1,01 км,
реконструкцiя газопроводiв-вводiв (замiна кранiв, iзомуфт) - 150 шт., модернiзацiя СКЗ - 5 од.,
модернiзацiя ВОГ - 7 од., замiна лiчильникiв -200 од.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство має виробничу бази, яка оснащена вiдповiдним обладнанням та устаткуванням,
необхiдним для провадження господарської дiяльностi. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
немає. Дiяльнiсть товариства спрямована на забезпечення безаварiйного та безперебiйного
розподiлу природного газу споживачам. На обслуговуваннi товариства знаходиться :
Розподiльних газопроводiв - 948,8 км Газопроводiв-вводiв - 311,65 км, ГРП - 45 шт., ШРП - 191
шт. СКЗ -118 шт. Газифiкованих квартир - 22057 шт. У 2019 роцi Товариством надано послуг
по розподiлу природного газу в обсязi 31,03 млн. куб м. , що складає 62,5 % вiд обсягу
передбаченого тарифом на розподiл. Надання послуг по розподiлу природного газу має
виражений сезонний характер. Сезонне споживання природного газу населенням ,
пiдприємствами теплокомуненергетики, бюджетними установами та органiзацiями має великий
вплив на фiнансово-господарську дiльнiсть емiтента. Чистий дохiд вiд виконання робiт та
надання послуг у 2019 роцi склав 20913,6 тис. грн., що на 21,7% менше за аналогiчний перiод
попереднього року. Протягом останнiх 5 рокiв товариство виконувало заходи з полiпшення,
реконструкцiї , технiчного переоснащення , модернiзацiї газових мереж та споруд на них
передбаченi Планом розвитку газорозподiльної системи. на суму 8306,34 тис.грн. без ПДВ.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
ПрАТ "Гадячгаз" у 2019 роцi не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних
цiнних паперiв
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
ПрАТ "Гадячгаз" у 2019 роцi не здiйснювало страхування фiнансових ризикiв
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Основними факторами, якi впливають на результати дiяльностi ПрАТ "Гадячгаз" є : - постiйне
зниження обсягiв розподiлу природного газу та недоотримання внаслiдок цього тарифної
виручки; - складнiсть та довготривалiсть процедури перегляду тарифу на послуги розподiлу
природного газу ; - сезоннiсть надання послуг по розподiлу та вiдповiдно надходження
грошових коштiв ; - невiдповiднiсть фактичної цiни газу , який використовується пiдприємством
для технологiчних потреб цiнi газу на данi потреби, яка передбачена тарифом.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний
кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання
затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до
виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАДЯЧГАЗ" кодекс корпоративного
управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного
управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не
приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ
"ГАДЯЧГАЗ" на фондових бiржах не розмiщувались, Товариство не є членом будь-якого
об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не
наводяться.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги
немає.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні
X

позачергові

19.04.2019
71,4
Перелiк питань, рiшення з яких прийнятi загальними зборами:
1.Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах.
3.Звiт правлiння Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його
розгляду.
4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду.
5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду.
6.Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк.
7.Про затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.
8.Розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2018 року.
9.Погодження ранiше укладених Товариством значних правочинiв та попереднє
схвалення значних правочинiв на 2019-2020 роки.

Для участi в загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Гадячгаз" зареєструвалося 3
акцiонера (їх представники), що володiють в сукупностi 149350 простими акцiями
, що складають 71.4.% вiд загальної кiлькостi таких акцiй, якi надають право
голосу для вирiшення питань, що вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв
акцiонерiв товариства
Результати голосування (кiлькiсть голосiв) та рiшення щодо кожного проекту
рiшення з кожного питання порядку денного винесеного на голосування:
По першому питанню порядку денного:
Голосували - "за" - 149 350 голосiв (100,00 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих
для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 0; "зiпсованих
бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з першого питання порядку денного "Обрання
членiв лiчильної комiсiї" прийнято рiшення:
Лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб:
1.
Чмирьову Аллу Анатолiївну - головою комiсiї;
2.
Жабську Свiтлану Олегiвну - членом комiсiї;
3.
Лисоконь Вiту Анатолiївну - членом комiсiї.
По другому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 149 350 голосiв (100,00 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих
для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 0; "зiпсованих
бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з другого питання порядку денного "Затвердження
порядку ведення зборiв та порядку голосування на зборах" прийнято рiшення:
- пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi; виступаючим
нада-ти до 5 хв.; перерву в проведеннi зборiв здiйснити за потребою;
- голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з використанням
бюле-тенiв, за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос.
По третьому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 92 685 голосiв (62,1 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих
для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 56 665 (37,9 %
вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для голосування в загальних зборах);
"зiпсованих бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з третього питання порядку денного "Звiт правлiння
Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду"
прийнято рiшення:
Звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк затвердити, визнати роботу Правлiння
задовiльною
По четвертому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 92 685 голосiв (62,1 % вiд кiлькостi голосi, зареєстрованих для
голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 56 665 (37,9 % вiд
кiлькостi голосiв, зареєстрованих для голосування в загальних зборах);
"зiпсованих бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з четвертого питання порядку денного "Звiт
Наглядової ради за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду"
прийнято рiшення:
Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити, визнати роботу
Наглядової ради Товариства задовiльною.
По п'ятому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 92 685 голосiв (62,1 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих

для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 56 665 (37,9 %
вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для голосування в загальних зборах);
"зiпсованих бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного "Звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду"
прийнято рiшення:
Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк затвердити, визнати роботу
Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною.
По шостому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 92 685 голосiв (62,1 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих
для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 56 665 (37,9 %
вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для голосування в загальних зборах);
"зiпсованих бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з шостого питання порядку денного "Затвердження
рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк" прийнято рiшення:
Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2018 рiк.
По сьомому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 149 350 голосiв (100,00 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих
для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 0; "зiпсованих
бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з сьомого питання порядку денного "Про
затвердження основ-них напрямiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк" прийнято
рiшення:
Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2019 рiк
1.
Виконання
затвердженого
плану
розвитку
газорозподiльного
пiдприємства на 2019 рiк.
2.
Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання.
3.
Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду.
4.
Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат
газу.
5.
Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах,
спорудах та приладах облiку.
По восьмому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 149 350 голосiв (100 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих
для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 0; "зiпсованих
бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з восьмого питання порядку денного "Розподiл
прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк" прийнято рiшення:
У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи товариства у 2018
роцi дивiденди не нараховувати.
По дев'ятому питанню порядку денного:
Результати голосування:
Голосували - "за" - 92 685 голосiв (62,1 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих
для голосування в загальних зборах); "проти" - 0; "утрималось" - 0; "не
голосували" - 56665 голосiв (37,9 % вiд кiлькостi голосiв, зареєстрованих для
голосування в загальних зборах); "зiпсованих бюлетенiв" - немає.
За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного "Погодження
ранiше укладених Товариством значних правочинiв та попереднє схвалення
значних правочинiв на 2019-2020 рр." прийнято рiшення:
- погодити укладенi Товариством значнi правочини протягом 2018
року:загальною вартiс-тю 30 937 771 гривень (тридцять мiльйонiв дев'ятсот

тридцять сiм тисяч сiмсот сiмдесят одна гривня;
- вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" попередньо схвалити
право-чини, якi можуть вчинитися Товариством протягом року вiд прийняття
цього рiшення у ходi по-точної господарської дiяльностi, на суму понад 25 %
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, в
тому числi: кредитних договорiв, договорiв овердрафту, дого-ворiв застави,
iпотеки, поруки, позики, договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв
вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та iнших
договорiв, за якими Товариство виступає будь-якою iз сторiн, з граничною
сукупною вартiстю до 170 400 000 грив-нi, iз зазначенням, що вчинення
значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у май-бутньому ринкової
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товарис-тва
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих коливань
курсу гривнi до iноземних валют.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Бюлетенями
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Ні
X
X
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Ні
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно Позачерговi загальнi збори
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
в звiтному перiодi не
товариства
скликалися
Позачерговi загальнi збори
Інше (зазначити)
в звiтному перiодi не
скликалися
У разі скликання, але непроведення річних
(чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

Черговi загальнi збори проведенi

У разі скликання, але непроведення
позачергових загальних зборів
зазначається причина їх непроведення

Позачерговi загальнi збори в звiтному перiодi
не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Залежний член
наглядової ради
Енке Гiльмар
X
Функціональні обов'язки Передбаченi Статутом товариства та положенням "Про
Наглядову раду"
члена наглядової ради
Зангiєв Альберт Георгiйович
X
Функціональні обов'язки Передбаченi Статутом товариства та положенням "Про
Наглядову раду"
члена наглядової ради
Оксененко Богдан Вiкторович
X
Функціональні обов'язки Передбаченi Статутом товариства та положенням "Про
Наглядову раду"
члена наглядової ради
Резнiченко Наталiя Анатолiївна
X
Функціональні обов'язки Передбаченi Статутом товариства та положенням "Про
Наглядову раду"
члена наглядової ради
Персональний склад наглядової ради

Незалежний член
наглядової ради

Миронюк Ганна Володимирiвна
X
Функціональні обов'язки Член Наглядової ради МАЄ ПРАВО:
члена наглядової ради
1. Отримувати iнформацiю та документи Товариства необхiднi
для виконання своїх повноважень та функцiй.
2. Отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет
документiв до засiдань Наглядової ради.
3. Вимагати скликання засiдання Наглядової ради та вносити
питання до порядку денного засiдань Наглядової ради вiдповiдно
до вимог дiючого законодавства України, Статуту Товариства,
Положення про Наглядову раду.
4. Заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Товариства з
окремих питань його дiяльностi.
5. Брати участь у засiданнях Правлiння.
6. Отримувати винагороду за виконання повноважень та функцiй
члена Наглядової ради.
7. Отримувати компенсацiю витрат, пов'язаних з виконанням
повноважень члена Наглядової ради.
8. Вимагати вiд Товариства належного виконання обов'язкiв,
передбачених чинним законодавством України, Статутом та
внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором;
9. У випадках, передбачених законодавством чи даним
Договором, вiдмовитись вiд Договору у односторонньому
порядку, вимагати змiни чи розiрвання Договору в судовому
порядку.
10. Iншi права, передбаченi дiючим законодавством України,
Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Член Наглядової ради ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:
1. Особисто виконувати покладенi на неї обов'язки члена
Наглядової ради. Особисто брати участь у засiданнях Наглядової
ради. Особа не має права делегувати повноваження члена
Наглядової ради третiй особi.
2. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають участi
Особи у засiданнях Наглядової ради Товариства чи виконанню
iнших посадових обов'язкiв, термiново повiдомити про це Голову
Наглядової ради та Голову Правлiння Товариства.
3. Виконувати доручення Загальних зборiв акцiонерiв та/або
Наглядової ради Товариства, наданi в рамках компетенцiї Особи.
4. Дiяти сумлiнно, розсудливо, добросовiсно та лояльно,
виключно в рамках повноважень, передбачених чинним
законодавством України, Статутом Товариства та внутрiшнiми

документами Товариства.
5. Неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх
документiв Товариства, цього Договору.
6. Захищати iнтереси Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi
можуть зашкодити його iнтересам.
7. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала
вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не
використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
8. Iншi обов'язки, передбаченi дiючим законодавством України,
Статутом Товариства, внутрiшнiми Положеннями Товариства.
У зв'язку з цивiльно-правовим характером вiдносин мiж Особою
та Товариством та вiдсутнiстю у Особи зобов'язання
дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку,
Особа самостiйно визначає порядок використання часу,
необхiдного для виконання посадових обов'язкiв.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Рiшенням загальних зборiв вiд 27.04.2018 року було обрано
новий склад наглядової ради , строком на 3 роки. Членом
Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Члени
Наглядової ради обираються Загальними зборами (не рiдше нiж
раз на три роки) з числа фiзичних осiб на строк 3 роки.
Кiлькiсний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять ) осiб. У
зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови
Наглядової ради ПрАТ "Гадячгаз"
Сенектутова
Д.М., з пiдстав визначених п. 10.5.2.5 Статуту Товариства,
керуючись положеннями п. 10.3.12. Статуту ПрАТ "Гадячгаз",
обрано Головою Наглядової ради ПрАТ "Гадячгаз" пана Гiльмара
Енке( Рiшення наглядової ради вiд 18.04.2019 року). У випадку
спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради
продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання нового
складу Загальними зборами тiльки в частинi скликання загальних
зборiв Товариства.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися
необмежену кiлькiсть разiв.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами
Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову
Наглядової ради.
Наглядовою радою на протязi 2019 року проводилися засiдання
на яких були прийнятi наступнi рiшення:
04.03.2019 р.
1.Провести рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Гадячгаз"
19.04.2019р. об 14.00 за адресою мiсцезнаходження товариства:
Полтавська обл., м.Гадяч, вул Будька, 26-а, актова зала.

Реєстрацiю учасникiв зборiв призначити з 12.30 до 13.30 в день
проведення зборiв за адресою їх проведення.
2.Затвердити такий проект порядку денного:
1.Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку
голосування на зборах.
3.Звiт правлiння Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду.
4.Звiт наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розгляду.
6.Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства
за 2018 рiк.
7. Про затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на
2019 рiк.
8.Розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2018
року.
9.Погодження ранiше укладених Товариством значних
правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв на
2019-2020 роки.
3.Призначити голову Загальних зборiв - Довгаля Анатолiя
Володимировича, секретаря - Козаченко Свiтлану Анатолiївну.
4.Призначити реєстрацiйну комiсiю для реєстрацiї акцiонерiв (їх
представникiв) Загальних зборiв у складi 3-х осiб: Чмирьова Алла
Анатолiївна, Лисоконь Вiта Анатолiївна, Жабська Свiтлана
Олегiвна.
5.До обрання лiчильної комiсiї зборами сформувати тимчасову
лiчильну комiсiю в складi 3 осiб: голова тимчасової лiчильної
комiсiї - Чмирьова Алла Анатолiївна,, члени комiсiї - Лисоконь
Вiта Анатолiївна, Жабська Свiтлана Олегiвна.
6.- вiдповiдно до ст. 35 Закону України "Про акцiонернi
товариства", визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi
мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв 05.03.2019;
- вiдповiдно до ст. 34 Закону України "Про акцiонернi
товариства", визначити датою складення перелiку акцiонерiв, якi
мають право на участь у загальних зборах - 15.04.2019.
7.Визначити такi проекти рiшень по всiх питаннях Загальних
зборiв:
а) з питання № 1:
"лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб: голова комiсiї -

Чмирьова Алла Анатолiївна, члени комiсiї - Лисоконь Вiта
Анатолiївна, Жабська Свiтлана Олегiвна";
б) з питання № 2:
"- пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi
доповiдi; виступаючим надати до 5 хв.; перерву в проведеннi
зборiв здiйснити за потребою;
- голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з
використанням бюлетенiв, за принципом: одна голосуюча акцiя один голос;
в) з питання № 3:
"Звiт правлiння Товариства за 2018 рiк затвердити, визнати
роботу правлiння Товариства задовiльною";
г) з питання № 4:
"звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити, визнати
роботу Наглядової ради Товариства задовiльною";
д) з питання № 5:
"звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк затвердити,
визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною";
е) з питання № 6:
"Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за
2018 рiк";
є) з питання № 7
"затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2019 рiк
1.Виконання затвердженого плану розвитку газорозподiльного
пiдприємства на 2019 рiк.
2.Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання.
3.Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового
перiоду.
4.Покращення облiку природного газу, скорочення
технологiчних втрат газу.
5.Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на
газопроводах, спорудах та приладах облiку. "
ж) з питання № 8:
" у зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи
Товариства у 2018 роцi дивiденди не нараховувати";
з) з питання № 9:
"- погодити укладенi Товариством значнi правочини протягом
2018 року: загальною вартiстю 30 937 771 гривень ( тридцять
мiльйонiв дев'ятсот тридцять сiм тисяч сiмсот сiмдесят одна
гривня) ;
- вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства"
попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинитися
Товариством протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi
поточної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв
овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики,
договорiв вiдчуження майна, майнових прав, договорiв
вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди,
поставки та iнших договорiв, за якими Товариство виступає
будь-якою iз сторiн, з граничною сукупною вартiстю до 170 400

000 гривнi, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є
чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних
валют".
В разi надходження у встановленi законодавством та статутом
Товариства термiни пропозицiй вiд акцiонерiв щодо додаткових
питань порядку денного та/або проектiв рiшень з питань порядку
денного, наглядовiй радi у встановленi законодавством термiни
розглянути такi пропозицiї, прийняти вiдповiднi рiшення та
органiзувати, в разi необхiдностi, повiдомлення акцiонерiв про
змiнений порядок денний зборiв визначеним пунктами 9.3.3 та
9.3.4 статуту порядком та способом, та у встановленi
законодавством термiни затвердити форму i текст бюлетенiв для
голосування.
8. Затвердити повiдомлення про скликання Загальних зборiв
(додається), персональне повiдомлення акцiонерiв про збори
здiйснити згiдно з перелiком, складеним на 05.03.2019, шляхом
поштової розсилки простими листами вiдповiдно до пункту 9.3.3
статуту Товариства та розмiстити в загальнодоступнiй
iнформацiй базi НКЦПФР (на сайтi stockmarket.gov.ua) та
розмiстити на власному сайтi.
9.Органiзацiю скликання та пiдготовки проведення зборiв у
вiдповiдностi до положень законодавства та Статуту Товариства
покласти на виконавчий орган Товариства.
Доручити Головi Правлiння Товариства органiзувати та
забезпечити здiйснення всiх необхiдних заходiв для пiдготовки та
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, в тому
числi:
персональне повiдомлення акцiонерiв про проведення
Загальних зборiв згiдно з перелiком, складеним на затверджену
дату, у спосiб, передбачений Статутом Товариства iз
вищезазначеним порядком денним у встановлений
законодавством термiн вiдповiдно до затвердженої форми
iнформацiйного повiдомлення та про змiни у порядку денному;
- розмiщення на власнiй веб-сторiнцi в мережi Iнтернет та в
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР
iнформацiї про Загальнi збори акцiонерiв вiдповiдно до
вищезазначених рiшень Наглядової ради, вимог Статуту
Товариства та законодавства;
- забезпечити можливiсть ознайомлення акцiонерiв з
документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань
порядку денного;
- негайно пiсля отримання пропозицiй вiд акцiонерiв щодо
порядку денного та/або проектiв рiшень з питань порядку
денного надавати їх на розгляд Наглядової ради;

- пiдготовку необхiдної документацiї, пов'язаної iз проведенням
Загальних зборiв акцiонерiв;
- пiдготовку примiщення для проведення Загальних зборiв
акцiонерiв та технiчне забезпечення роботи Загальних зборiв,
Реєстрацiйної та Лiчильної комiсiй;
- здiйснити iншi заходи та дiї, необхiднi для пiдготовки та
проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Покласти на Голову Правлiння Товариства вiдповiдальнiсть за
належну пiдготовку та проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Особою, вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з
документами зборiв, призначити головного економiста Козаченко
Свiтлану Анатолiївну.
05.04.2019 р.
1.оскiльки пропозицiй вiд акцiонерiв Товариства щодо внесення
доповнень до порядку ден-ного (за 20 днiв до проведення зборiв)
не надiйшло, затвердити такий порядок денний за-гальних зборiв,
що скликаються 19.04.2019р.:
1.Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
2.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку
голосування на зборах.
3.Звiт правлiння Товариства за 2018 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду.
4.Звiт наглядової ради Товариства за 2018 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розг-ляду.
5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками його розг-ляду.
6.Затвердження рiчного звiту та фiнансової звiтностi Товариства
за 2018 рiк.
7. Про затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на
2019 рiк.
8.Розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2018
року.
9.Погодження ранiше укладених Товариством значних
правочинiв та попереднє схвалення значних правочинiв на
2019-2020 роки.
2.оскiльки пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення доповнень
до проектiв рiшень з питань порядку денного зборiв (за 20 днiв
до проведення зборiв) не надiйшло, затвердити такi проекти
рiшень з кожного питання порядку денного загальних зборiв, що
скликаються 19.04.2019р.:
а) з питання № 1:
"лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб: голова комiсiї Чмирьова Алла Анатолiївна, чле-ни комiсiї - Лисоконь Вiта
Анатолiївна, Жабська Свiтлана Олегiвна";
б) з питання № 2:
"- пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi
доповiдi; виступаючим надати до 5 хв.; перерву в проведеннi
зборiв здiйснити за потребою;

- голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з
використанням бюлетенiв, за принципом: одна голосуюча акцiя один голос;
в) з питання № 3:
"Звiт правлiння Товариства за 2018 рiк затвердити, визнати
роботу правлiння Товариства за-довiльною";
г) з питання № 4:
"звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити,
визнати роботу Наглядової ради То-вариства задовiльною";
д) з питання № 5:
"звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк затвердити,
визнати роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства задовiльною";
е) з питання № 6:
"Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за
2018 рiк";
є) з питання № 7
"затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2019 рiк
1.
Виконання затвердженого плану розвитку
газорозподiльного пiдприємства на 2019 рiк.
2.
Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання.
3.
Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового
перiоду.
4.
Покращення облiку природного газу, скорочення
технологiчних втрат газу.
5.
Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт
на газопроводах, спорудах та приладах облiку. "
ж) з питання № 8:
" у зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками роботи
Товариства у 2018 роцi дивi-денди не нараховувати";
з) з питання № 9:
"- погодити укладенi Товариством значнi правочини протягом
2018 року: загальною вартiстю 30 937 771 гривень ( тридцять
мiльйонiв дев'ятсот тридцять сiм тисяч сiмсот сiмдесят одна
гривня) ;
- вiдповiдно до вимог ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства"
попередньо схвалити правочини, якi можуть вчинитися
Товариством протягом року вiд прийняття цього рiшення у ходi
поточ-ної господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства, в тому числi: кредитних договорiв, договорiв
овердрафту, договорiв застави, iпотеки, поруки, позики,
договорiв вiдчуження майна, майнових прав, до-говорiв
вiдступлення права вимоги та переведення боргу, оренди,
поставки та iнших догово-рiв, за якими Товариство виступає
будь-якою iз сторiн, з граничною сукупною вартiстю до 170 400
000 гривнi, iз зазначенням, що вчинення значного правочину є
чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової
вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення варто-стi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi, а також можливих ко-ливань курсу гривнi до iноземних
валют".

Затвердженi проекти рiшень з питань порядку денного внести до
бюлетенiв для голосу-вання по вiдповiдних питаннях порядку
денного зборiв.
3. затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування з питань
порядку денного зборiв (додаються).
18.04.2019 р.
1. У зв'язку iз достроковим припиненням повноважень Голови
Наглядової ради ПрАТ "Гадячгаз"
Сенектутова
Д.М., з пiдстав визначених п. 10.5.2.5 Статуту Товариства,
керуючись положеннями п. 10.3.12. Статуту ПрАТ "Гадячгаз",
обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Гадячгаз" пана Гiльмара
Енке.
25.04.2019 р.
1.Затвердити рiчну iнформацiю емiтента цiнних паперiв за 2018
рiк.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні

Персональний склад
комітетів

X
X
X
Комiтетiв в складi Наглядової ради
не створювалися

не було
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень
У разі проведення оцінки Комiтетiв не має
роботи комітетів
зазначається інформація
щодо їх компетентності
та ефективності
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Загальними зборами акцiонерiв , що вiдбулися 19.04.2019 року
Оцінка роботи
визнано роботу Наглядової ради товариства задовiльною.
наглядової ради
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Інше (зазначити)
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні
X

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Розмiр винагороди членiв наглядової ради визначається згiдно
Інше (запишіть)
Положення про Наглядову раду та наявних коштiв в товариствi
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
члени правлiння: Довгаль
А.В., Дворник I.П.,
Давиденко Ю.В.,
Козаченко С.А.

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законом
України "Про акцiонернi товариства", iншими актами
законодавства, Статутом Товариства та Положенням про
Правлiння, а також трудовим договором (контрактом) з членами
Правлiння та Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови
Правлiння), якi затверджуються Наглядовою радою та
пiдписуються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи
особою, уповноваженою на те Наглядовою радою.
Компетенцiя Правлiння.
До компетенцiї Правлiння належить:
Затвердження вiд iменi Товариства документiв, якi пов'язанi з
дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв,
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (крiм статутiв дочiрнiх
пiдприємств та положень про фiлiї, представництва, вiдокремленi
структурнi пiдроздiли), в межах компетенцiї, передбаченої цим
Статутом;
Прийняття рiшень з iнших питань, що пов'язанi з дiяльнiстю

дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв Товариства, в межах компетенцiї,
передбаченої цим Статутом та внутрiшнiми документами
Товариства, статутами дочiрнiх пiдприємств, положеннями про
фiлiї, представництва, вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi
працiвникiв Товариства, фiлiй, представництв та вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв;
Прийняття будь-яких кадрових рiшень (в тому числi стосовно
прийому на роботу, звiльнення, переведення) щодо керiвникiв
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв, визначення i змiна умов оплати працi
керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
Затвердження документiв, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства,
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства в межах
компетенцiї, передбаченої цим Статутом, статутами дочiрнiх
пiдприємств та положеннями про фiлiї, представництва та
вiдокремленi структурнi пiдроздiли;
Затвердження перелiку майна, яке передається дочiрнiм
пiдприємствам, фiлiям (представництвам), вiдокремленим
структурним пiдроздiлам за погодженням з Наглядовою радою
Товариства, прийняття рiшення про повернення майна
Товариства, яке передано фiлiям, представництвам,
вiдокремленим структурним пiдроздiлам чи набуто їхнiми
керiвниками для Товариства;
Формування поточних планiв дiяльностi Товариства,
включаючи фiнансовi та виробничi питання;
Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства
проекту колективного договору, забезпечення виконання
Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами
колективного договору;
Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi
Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi,
так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними
особами;
Здiйснення контролю за дiяльнiстю керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi
господарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств,
фiлiй та представництв чинному законодавству України, цьому
Статуту Товариства, статутам дочiрнiх пiдприємств, положенням
про вiдповiднi фiлiї, представництва та вiдокремленi структурнi
пiдроздiли, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм
документам Товариства та нормам чинного законодавства
України;
Визначення основних напрямкiв дiяльностi дочiрнiх
пiдприємств, затвердження їхнiх рiчних планiв та звiтiв про
виконання цих планiв;
Визначення порядку використання прибутку та покриття збиткiв

вiд господарської дiяльностi дочiрнiх пiдприємств;
Прийняття рiшення про проведення ревiзiй та аудиторських
перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв;
Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства,
затвердження рiчних планiв розвитку Товариства;
Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення
їх нерозголошення;
Прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом
становить вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,
Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною
дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним
законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами
Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї
Наглядової ради та Загальних зборiв.
Голова правлiння
Шестерненко Дмитро
Iгорович

Повноваження Голови Правлiння Товариства.
Голова Правлiння Товариства має право:
1. Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти
Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку
органами державної влади та мiсцевого самоврядування,
пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi,
а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.
2. Вчиняти без довiреностi вiд iменi Товариства правочини та
укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори
(угоди) та iншi правочини, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом становить менше 5 (п'яти) вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства.
3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та
внутрiшнiми документами
Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном,
активами Товариства.
4. Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво
вiд iменi Товариства.
5. Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства,
застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати
(конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть
працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення
щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства
трудовi договори з керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв.
6. Видавати обов'язковi до виконання працiвниками Товариства,
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв накази,
розпорядження, вказiвки в межах своєї компетенцiї,
встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi.

7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або
часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб
вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких
юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi
Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) та
приймати рiшення щодо питань, якi розглядаються органами
управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про
затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi
Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також
пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу
учасникiв таких юридичних осiб.
8. Голова Правлiння має право приймати рiшення про розподiл
(перерозподiл) обов'язкiв мiж заступниками Голови Правлiння та
членами Правлiння.
9. Пiдписувати з правом першого пiдпису фiнансовi та iншi
документи Товариства, вiдкривати будь-якi рахунки в установах
банку, без довiреностi подавати та пiдписувати позови, скарги,
мировi угоди та iншi процесуальнi документи.
10. Затверджувати поточнi плани Товариства та заходи, необхiднi
для їх виконання.
11. Створювати структурнi пiдроздiли (вiддiли, управлiння,
служби, сектори та iншi) в межах затвердженої органiзацiйної
структури Товариства, затверджувати вiдповiднi положення про
них.
12. Готувати рiчнi звiти, рiчну фiнансову звiтнiсть, пропозицiї
щодо розмiрiв розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками
фiнансового року, розмiри, термiни i порядок виплати дивiдендiв
по акцiям.
13. Затверджувати штатний розпис Товариства.
В своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним
законодавством України, цим Статутом, Положенням про
Правлiння та iншими актами органiв управлiння Товариства, що
приймаються в установленому порядку та регулюють порядок
виконання прав i обов'язкiв Голови Правлiння, рiшеннями
Загальних зборiв i Наглядової ради Товариства, вказiвками
Голови Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що
укладаються ним з Товариством.
Трудовi вiдносини Голови i членiв Правлiння Товариства
регулюються вiдповiдно до чинного трудового законодавства
України на пiдставi трудових договорiв (контрактiв), що
укладаються ними з Товариством.
Трудовi договори (контракти) з Головою та членами Правлiння
укладаються вiд iменi Товариства Головою Наглядової ради чи
iншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою.
Припинення повноважень Голови та членiв Правлiння.
1. Повноваження Голови та/або членiв Правлiння припиняються
за рiшенням Наглядової ради. Повноваження голови Правлiння
припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним
прийняттям рiшення про призначення голови Правлiння або
особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.
2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких пiдстав

прийняти рiшення про припинення (вiдкликання) повноважень
Голови Правлiння, будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Протягом 2019 року вiдбулося 19 засiдань правлiння, якi всi
оформленi належним чином.
Опис основних питань, по яким приймалися рiшення протягом
2019 року:
1. Про результати роботи структурних пiдроздiлiв за 2018 рiк, I
квартал 2019 року, за II квартал 2019 року.
2. Про розгляд звернень працiвникiв, щодо надання одноразових
заохочень та матерiальної допомоги.
3. Про розгляд пропозицiй щодо списання дебiторської та
кредиторської заборгованостi, яка є безнадiйною.
4. Про списання основних засобiв.
5. Про внесення змiн до структури та штатного розпису
товариства.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Загальними зборами акцiонерiв , що вiдбулися 19.04.2019 року
визнано роботу Правлiння товариства задовiльною.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Управлiння ризиками - це частина дiяльностi керiвництва органiзацiї, спрямована на її
економiчний захист вiд небажаних свiдомих або випадкових обставин, що наносять шкоди її
дiяльностi.
Використання фiнансових iнструментiв зумовлює виникнення наступних ризикiв:
- кредитний ризик
- ризик лiквiдностi
- ринковий ризик
Кредитний ризик - це ризик виникнення у пiдприємства фiнансового збитку, що виникає у
результатi невиконання покупцем або контрагентом своїх договiрних зобов'язань. Даний ризик,
насамперед, пов'язаний з дебiторською заборгованiстю.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство не зможе виконати свої фiнансовi
зобов'язання при настаннi строку їх погашення. Пiдхiд Пiдприємства до управлiння лiквiднiстю
полягає в тому, щоб забезпечити постiйну наявнiсть лiквiдних коштiв, достатнiх для погашення
своїх зобов'язань у строк, не пiддаючи ризику репутацiю Пiдприємства.
Ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових цiн будуть мати негативний вплив на активи
та дiяльнiсть Пiдприємства або на вартiсть наявних у неї фiнансових iнструментiв. Мета
управлiння ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильнiсть ринкового ризику i

утримувати його в допустимих межах.
Учасниками процесу управлiння ризиками є керiвники всiх служб, вiдповiдальних за контроль
на пiдприємствi.
В залежностi вiд типу ризикiв, з якими доводиться мати справу пiдприємству, iснує можливiсть
використання одного чи декiлькох методiв мiнiмiзацiї або нiвелювання їх негативного впливу на
активи товариства.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
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?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
ні
ні
так
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
ні
так
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додаткову емісію
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

так

ні

ні

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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних
Документи
Національної
надаються
Копії
Інформація
комісії з цінних
для
докуме розміщуєтьс
Інформація
Інформація про
паперів та
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
діяльність
фондового ринку
ня
надают
власному
ується на
акціонерного
про ринок
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
товариства
цінних паперів
ьо в
запит акціонерног
зборах
або через особу, акціонерно акціоне
о
яка провадить
му
ра
товариства
діяльність з
товаристві
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
ні
так
ні
ні
так
володіють 5 та більше
відсотками

голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
X
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

1
2
3

ПАТ " Нейчерел Енд Лiквiфайд
Петролем Гас"
НАК "Нафтогаз Україна"
ТОВ "Iнвестицiйна компанiя
"Фiнлекс -iнвест"

громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
007341V

40,890259

20077720
20036655

25,000772
19,999735

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
226 653

Кількість акцій
з обмеженнями
0

Підстава виникнення обмеження
Вiдповiдно до даних останнього
реєстру власникiв акцiй Товариства,
загальна кiлькiсть голосуючих акцiй
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "Гадячгаз" складає
209078 штук, що становить 92,25%
вiд загальної кiлькостi акцiй
Товариства.
Iншi власники не уклали з обраною
емiтентом депозитарною установою
договору про обслуговування
рахунка в цiнних паперах вiд
власного iменi та не здiйснили
переказ належних їм прав на цiннi
папери на свiй рахунок у цiнних
паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi. Тому
вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та
перехiдних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України" та Листа Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку №08/03/18049/НК
вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не
враховуються при визначеннi
кворуму та при голосуваннi в

Дата
виникнення
обмеження

Опис

органах емiтента.
Кiлькiсть голосуючих акцiй , права
голосу за якими обмежено вiдсутнi.
Згiдно перелiку акцiонерiв,
наданого ПАТ "Нацiональний
депозитарi України" загальна
кiлькiсть голосуючих акцiй
зазначена вiдповiдно до iнформацiї ,
отриманої вiд депозитарних
установ.Iнформацiєю про кiлькiсть
голосуючих акцiй власникiв,
рахунки яких обслуговуються в
депозитарних установах , якими
iнформацiя не надана та / або
депозитарних установ/зберiгачiв, що
припинили свою дiяльнiсть,
Центральний депозитарiй не
володiє.
д/н

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовi особи Товариства - голова та члени правлiння, голова та члени наглядової ради та
ревiзiйної комiсiї. Iнших органiв управлiння Товариство не утворювало.
Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Члени Наглядової ради обираються
Загальними зборами (не рiдше нiж раз на три роки) з числа фiзичних осiб на строк 3 роки.
Кiлькiсний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять ) осiб. У випадку спливу цього строку
повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рiшення про обрання
нового складу Загальними зборами тiльки в частинi скликання загальних зборiв Товариства.
Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Голова правлiння призначається рiшенням Наглядової ради товариства i здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю Товариства. Звiльнення Голови правлiння вiдбувається за рiшенням
Наглядової ради товариства. За Статутом Товариства Голова правлiння призначається на не
визначений термiн . Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення
повноважень Голови Правлiння
Члени Правлiння обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 5 (п'ять) рокiв.
Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання)
повноважень будь-кого (або всiх) iз членiв Правлiння Товариства.
Члени Ревiзiйної комiсiї Товариства обираються у кiлькостi 3 осiб Загальними зборами
акцiонерiв Товариства. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного
голосування. Ревiзiйна комiсiя може бути вiдкликана достроково або переобрана пiсля
закiнчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Голова
Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд
кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право в будь-який час переобрати
голову Ревiзiйної комiсiї.
Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в
разi їх звiльнення на товариствi не передбачається

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осiб емiтента.
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
своєї компетенцiї, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює дiяльнiсть
Правлiння з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному
законодавству України, цьому Статуту Товариства, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм
документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного
законодавства України;
До компетенцiї голови правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв. Голова правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, органiзовує
виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд iменi акцiонерного Товариства у межах,
встановлених Статутом Товариства i законом. Голова правлiння на вимогу державних органiв,
посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати можливiсть ознайомитися з
iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та
внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, Статутом та
Положенням
про
Ревiзiйну
комiсiю.
Ревiзiйна
комiсiя
проводить
перевiрку
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. За
пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами
фiнансового року ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;факти
порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної в звiтi про корпоративне управлiння
ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАДЯЧГАЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
Адресат:
Звiт незалежного аудитора призначається управлiнському персоналу та власникам цiнних
паперiв ПрАТ "Гадячгаз", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Звiт незалежного аудитора з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної
вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ГАДЯЧГАЗ" ( далi - ПрАТ "Гадячгаз" ) за перiод з 01 сiчня 2019 року по 31
грудня 2019 року, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
при розкриттi iнформацiї Товариством та призначається для акцiонерiв та керiвництва ПрАТ
"Гадячгаз" складено за результатами виконання завдання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СIЧЕНЬ-АУДИТ" у вiдповiдностi до Закону України " Про аудит
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та Мiжнародним стандартом завдань з надання
впевненостi (далi-МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є
аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".
Iнформацiя про предмет завдання
Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо
iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 ст. 401 Закону України "Про

цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "Гадячгаз" за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2019 року й включає:
опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних
зборах емiтента;
опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
опис повноважень посадових осiб ПрАТ "Гадячгаз".
Застосованi критерiї
Критерiями для оцiнки складання i подання iнформацiї, наведеної в Звiтi про корпоративне
управлiння ПрАТ "Гадячгаз" за 2019 рiк є застосованi вимоги пунктiв 5-9 частини 3 ст. 401
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Джерела застосованих критерiїв
базуються на положеннях Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.1999 року ( в редакцiї Закону України №2545-VIII вiд 18.09.2048 року), "Про
акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 №514-VI, "Про фондовий ринок та цiннi папери" вiд
23.02.2006 року №3480- IV, " Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд
30.10.1996 року №448/96-ВР, Методичних рекомендацiй зi складання звiту про управлiння,
затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.12.2018 року№982.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями,
за звiт керiвництва
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку звiту
про корпоративне
управлiння вiдповiдно до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" . Ця
вiдповiдальнiсть охоплює розробку, впровадження та пiдтримання внутрiшнього контролю,
який стосується пiдготовки звiту керiвництва, що не мiститиме суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства чи помилок. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть
за нагляд за процесом формування iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння. Вiдповiдно
до ст..7 Закону України " Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" посадовi
особи ПрАТ "Гадячгаз" несуть вiдповiдальнiсть за повноту i достовiрнiсть документiв та iншої
iнформацiї, що були наданi Аудитору для виконання цього завдання.
Наша незалежнiсть та контроль якостi
Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ "Гадячгаз" згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) до нашого
завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, який
включає вимоги до незалежностi та iншi вимоги, заснованi на фундаментальних принципах
чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi
й професiйної поведiнки. Вiдповiдно до Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 "Контроль
якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з
надання впевненостi i супутнi послуги" ТОВ "Сiчень-Аудит" впровадила комплексну систему
контролю якостi, що включає формалiзованi полiтику та процедури стосовно дотримання вимог
етики, професiйних стандартiв i застосовних законодавчих та нормативних вимог.
Наша вiдповiдальнiсть
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо звiту про корпоративне управлiння ПрАТ
"Гадячгаз" на основi отриманих нами доказiв. Ми провели наше завдання з урахуванням
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi,
що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" (МСЗНВ 3000 (переглянутий)),
затвердженого Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi. Цей стандарт
вимагає вiд нас планування й виконання завдання для отримання достатньої впевненостi в тому,
що звiт про корпоративне управлiння не мiстить суттєвих викривлень. Завдання з надання
обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000 (переглянутий) включає виконання
процедур для отримання доказiв щодо вiдповiдностi iнформацiї в звiтi про корпоративне

управлiння вимогам п 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" . Характер, час та обсяг обраних процедур залежать вiд професiйного судження
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки,
в звiтi про корпоративне управлiння. Оцiнюючи ризики, ми розглянули заходи внутрiшнього
контролю, доречнi для пiдготовки звiту керiвництва ПрАТ "Гадячгаз".
Пiд час виконання цього завдання ми не проводили аудит чи огляд фiнансової iнформацiї, яка
використовувалась при пiдготовцi звiту керiвництва.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки щодо
складання i подання iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння
ПрАТ
"Гадячгаз" за 2019 рiк, вiдповiдно до вимог п.п 5-9 частини 3 статтi 401 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок", а також перевiрки iнформацiї, зазначеної вiдповiдно до вимог
п.п 1-4 частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Висновок
На нашу думку ПрАТ "Гадячгаз" дотримувався в усiх суттєвих аспектах вимог закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" в частинi складання Звiту про корпоративне
управлiння.
На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, щоб
змусило нас вважати, що ПрАТ "Гадячгаз" не дотримався в усiх суттєвих аспектах вимог
пунктiв 5-9, частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Також, нами була перевiрена достовiрнiсть iнформацiї, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3
статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не
висловлюємо нашу думку, згiдно частини 3 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок".
Iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:
- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства;
- перелiку осiб,
якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй
пiдприємства;
- обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
пiдприємства;
- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства;
- повноваження посадових осiб пiдприємства
узгоджується з iнформацiєю, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi, та нашими знаннями,
отриманими пiд час перевiрки корпоративних та статутних документiв за звiтний перiод, що
закiнчився 31.12.2019 року.
Крiм того, пiд час перевiрки Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя,
розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст.401 Закону про цiннi папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується пiдприємство, або
на кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, який пiдприємство добровiльно вирiшило застосовувати з
розкриттям вiдповiдної iнформацiї про практику корпоративного управлiння, застосовувану
понад визначенi законодавством вимоги;
- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах
рiшень;
- про персональний склад Наглядової ради та одноосiбний виконавчий орган пiдприємства,
iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень
розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст.401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
Код ЄДРПОУ32996030

Номер про включення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi (роздiл "Суб'єкти
аудиторської дiяльностi") №3422
ПIБ аудитора, серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ
Пловецька
Олена Костянтинiвна, сертифiкат №003644 серiї "А", виданий рiшенням Аудиторської палати
України № 25 вiд 14 лютого 1995 року
Мiсцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотнi, 91
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг
АПУ вiд 28.07.2016 р. №327/4)

№ 0617 (Рiшення

Час проведення перевiрки: з 26 березня 2020 року по 21 квiтня 2020 року.
Директор
Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Сiчень-Аудит"
сертифiкат аудитора серiї "А" №003644

________

О. К. Пловецька

Україна,36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотнi, 91
21 квiтня 2020 року.
11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
НАК"Нафтогаз України"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
20077720

ПАТ "НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД
ЛIКВIФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС"

007341V

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Iнвестицiйна
компанiя"Фiнлекс-Iнвест"

20036655

Місцезнаходження
01001, Київська обл.,
Київський р-н,
м.Київ,
Б.Хмельницького,6
д/н, Великобританiя,
д/н р-н, Дуглас,
Маунт Хевлок, буд.12
01015, Київська обл.,
Київський р-н,
м.Київ,
вул.Московська,буд.4
6/2,оф.9

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

56 665

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

25,0008

56 665

0

92 679

40,8903

92 679

0

45 330

19,9997

45 330

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

194 674

85,8908

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
194 674

0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій
акцiя проста
бездокументарна iменна

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

226 653

6,82

Права та обов'язки
Кожною простою акцiєю Товариства її
власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на:
1. участь в управлiннi Товариством;
2. отримання дивiдендiв;
3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi частини майна Товариства;
4. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один
голос для вирiшення кожного питання на Загальних
зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного
голосування.
Акцiонери-власники простих акцiй Товариства
можуть мати й iншi права, передбаченi актами
законодавства, цим Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства.
Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї
акцiй.
1. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має
переважне право придбавати розмiщуванi Товариством
простi акцiї у процесi приватного розмiщення акцiй
пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у
загальнiй кiлькостi простих акцiй.
2. Порядок реалiзацiї акцiонером свого переважного
права придбавати розмiщуванi Товариством простi
акцiї визначається чинним законодавством України та
Статутом Товариства.
Обов'язки акцiонерiв.
1. Акцiонери зобов'язанi:
1.1. дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
1.2. виконувати рiшення загальних зборiв, iнших
органiв Товариства;
1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
1.4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами,

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
пiдприємство не здiйснювало публiчну
пропозицiю та не не допущенi до
торгiв на фондовiй бiржi в частинi
включення до бiржового списку

що передбаченi Статутом Товариства;
1.5. не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.
2. Акцiонери можуть мати iншi обов'язки, встановленi
законами України. Акцiонери Товариства можуть
укласти мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв, якi
уклали такий договiр, покладаються додатковi
обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участi у Загальних
зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його
недотримання. Такий договiр укладається в простiй
письмовiй формi.
Примітки:

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
12.08.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
652/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
UA 4000086961 Акція проста Бездокумент
6,82
226 653
1 545 773,46
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
ПрАТ "Гадячгаз" лiстiнг цiнних паперiв на фондових бiржах не проходив. Додаткова емiсiя Товариством не проводилась. Товариство на протязi
2019 року не знаходилося в бiржевому списку.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
12.08.2010

2
652/1/10

3
UA4000086961

4
226 653

5
1 545 773

6
209 078

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

Опис:
Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Гадячгаз"
складає 209078 штук, що становить 92,25% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ
належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень
Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не
враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Згiдно перелiку акцiонерiв, наданого ПАТ "Нацiональний депозитарi України" загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї , отриманої вiд
депозитарних установ.Iнформацiєю про кiлькiсть голосуючих акцiй власникiв, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах , якими iнформацiя не надана та /
або депозитарних установ/зберiгачiв, що припинили свою дiяльнiсть, Центральний депозитарiй не володiє.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 728
15 731
15 166
14 113
299
187
505
376
0
0
758
1 055
57

57

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 728
15 731
15 166
14 113
299
187
505
376
0
0
758
1 055
57

57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
57
0
0
57
57
16 785
15 788
0
0
16 785
15 788
Основнi засоби, що є на пiдприємствi подiляються на основнi засоби
виробничого i невиробничого призначення. Вартiсть власних основних
засобiв на початок звiтного перiоду становить 16785 тис.грн., а на
кiнець перiоду 15788 тис.грн. Змiна в залишковiй вартостi основних
засобiв вiдбулося за рахунок надходження основних засобiв на суму
1378 тис.грн., вибуття - на суму 4 тис.грн. та нарахованої амортизацiї
на суму 2371 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-1 289
7 958
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
1 546
1 546
Скоригований статутний капітал
1 546
1 546
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв товариства визначається за формулою:
Опис
(необоротнi активи +оборотнi активи-витрати майбутнiх перiодiв)-(довгостроковi
зобовязання+поточнi зобовязання +забезпечення наступних витрат та платежiв-доходи
майбутнiх перiодiв).
Отже вартiсть чистих активiв товариства за звiтний перiод становить -(-1289 тис.грн.),
а за попереднiй перiод - 7958 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв товаритсва за звiтний перiод менша нiж розмiр статутного
капiталу, що не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку

Дата
виникнення
X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

412

X

X

X

0

X

X

X
33 284
X
X
X
33 696
X
X
За 2019 рiк товариство має зобов'язання на суму 33696
тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

2

Основні
види
продукції
2
Послуги
розподiлу
природного
газу
Iншi крiм
лiцензованих
видiв
дiяльностi

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
31,03

д/н

4
16804,4

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
80,4

4109,2

19,6

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
31,03
16804,2
80,4

д/н

4109,2

19,6

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2

2
матерiальнi витрати
Витратии на оплату працi i
соцiальнi нарахування
Амортизацiя

3

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
58,6
29,3
9,3

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження

ТОВ "Сiчень Аудит"
Приватне підприємство
32996030
36037, Полтавська обл., Полтавський
р-н, м.Полтава, вул. Небесної Сотнi ,91
свiдоцтво №3422
Аудиторська палата України
24.06.2004
(532) 57-04-33
52-55-30
Надання аудиторських послуг емiтенту
ТОВ "Сiчень -Аудит " надає товариству
аудиторськi послуги.
ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Київська обл., Київський р-н,
м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-г
2092
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.10.2013
(44)279-10-78
279-12-78
Депозитарна дiяльнiсть
ПАТ
"Нацiональний
депозитарiй
України" веде зведений облiковий
реєстр власникiв цiнних паперiв ПрАТ
"Гадячгаз"
ТОВ"Нафта - Iнвест"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
22760119
73025, Херсонська обл., Херсонський

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

р-н, м.Херсон, вул. Петренка, 18
АВ 534033
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
01.06.2010
(552) 41-72-45
32-53-57
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
ТОВ "Нафта-Iнвест" надає послуги зi
зберiгання цiнних паперiв.
Державна установа"Агенство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державне підприємство
21676262
03150, Київська обл., Голосiївський р-н,
м.Київ, вул.Антоновича, 51 офiс 1206
DR/00001/APA
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
18.02.2019
(044) 498-38-15
498-38-16
Дiяльнiсть з надання iнформацiйних
послуг на фондовому ринку
Дiяльнiсть з надання iнформацiйних
послуг на фондовому ринку для
провадження
дiяльностi
з
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасника фондового ринку

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі
- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості
про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких
створює заінтересованість
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
19.04.2019

Опис:

Найменування
уповноваженого
органу, що
прийняв рішення

Гранична
сукупна вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

3
Загальнi збори
акцiонерiв

4
170 400

5
31 837

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

6
535,23

Предмет
правочину

7
закупiвля
природного газу

Дата
розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
попереднього
надання згоди
на вчинення
значних
правочинів в
загальнодосту
пній
інформаційній
базі даних
Національної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку або
через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені
учасників
фондового
ринку
8
19.04.2019

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена
інформація про
прийняття рішення
щодо попереднього
надання згоди на
вчинення значних
правочинів

9
gadyachgas.at.ua

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 19.04.2019 року
Попередньо схваленi значнi правочини: з закупiвлi природного газу граничною сукупною вартiстю 170 400 000 грн.;
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 31 837 000 грн.;
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 535.23%;
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 209 078 грн.;
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 149 350 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 92 685 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "утримались" прийняття рiшення: 0 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що "не голосували" за прийняття рiшення: 56 665 шт.

Приватне акцiонерне товариство "Гадячгаз"
Підприємство
Полтавська область, м.Гадяч
Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Розподілення газоподібного палива через
Вид економічної
місцеві (локальні) трубопроводи
діяльності
Середня кількість працівників: 111
Адреса, телефон: 37300 м.Гадяч, Будька 26 а, (05354)2-15-47
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

КОДИ
01.01.2020
05524660
5320410100

за КОПФГ

230

за КВЕД

35.22

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

95
1 694
( 1 599 )
10
16 785
43 473
( 26 688 )
0
0
(0)
0
0
(0)

61
1 694
( 1 633 )
1
15 788
44 730
( 28 942 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
16 890

0
15 850

Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1 714
1 714
0
0
0
0
0
0

1 773
1 773
0
0
0
0
0
0

1125

9 419

7 869

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
0
0
0
0
21
0
3 662
0
0
34
0

0
32
32
0
0
152
0
6 646
0
0
39
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
97
14 947

0
0
0
0
85
16 596

1200

0

0

1300

31 837

32 446

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1 546
0
0
6 561
0
0
0
-115
(0)
(0)
0
7 992

1 546
0
0
13
0
0
0
-2 809
(0)
(0)
0
-1 250

Код
рядка

Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1 978
1 317
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
3 295

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
14 148
115
0
49
238
4 254
0
0
0
0
0
0
5 041
23 845

0
24 857
412
0
63
291
3 089
0
0
0
0
0
0
1 689
30 401

1700

0

0

1800
1900

0
31 837

0
32 446

Керівник

Шестерненко Дмитро Iгорович

Головний бухгалтер

Дворник Iван Петрович

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Гадячгаз"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
05524660

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

20 914

26 726

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 22 490 )
(0)

( 26 601 )
(0)

2090

0

125

2095

( 1 576 )

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
2 861

0
0
0
10 861

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 5 987 )
(0)
( 2 674 )

( 6 135 )
(0)
( 6 189 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 7 376 )
0
28

( 1 338 )
0
13

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

1 351
0
(0)
(0)
(3)
0

1 285
0
(0)
(0)
( 12 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 6 000 )
44

( 52 )
-105

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 5 956 )

( 157 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-5 956

0
-157

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
13 737
Витрати на оплату праці
2505
9 213
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 080
Амортизація
2515
2 404
Інші операційні витрати
2520
3 717
Разом
2550
31 151
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
226 653
0
-26,278055

За аналогічний
період
попереднього
року
4
17 213
9 881
2 197
2 436
7 198
38 925
За аналогічний
період
попереднього
року
4
226 653
0
-0,692690

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Шестерненко Дмитро Iгорович

Головний бухгалтер
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Підприємство
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

24 472
0
0
4
0
0
0

29 565
0
0
87
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
351

0
0
0
0
0
56

3100
3105
3110
3115
3116

( 8 169 )
( 7 278 )
( 1 975 )
( 2 879 )
(0)

( 16 173 )
( 6 370 )
( 1 723 )
( 3 115 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 542 )
2 984

(0)
( 238 )
2 089

3200
3205

0
0

0
0

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/н

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
0

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
2 984
3 662
0
6 646

(0)
0
2 089
1 573
0
3 662
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Звіт про власний капітал
За 2019 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
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Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: д/н
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Головний бухгалтер
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "ГАДЯЧГАЗ" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
1.
Опис компанiї
Приватне акцiонерне товариство "Гадячгаз" зареєстровано 11.01.1995 року. В1974 роцi
вiдокремлено вiд комбiнату комунальних пiдприємств контору пiд назвою "Мiжрайгаз" де
працювало лише 46 чоловiк. З роками обєми виконнаня робiт i послуг збiльшилися, аналогiчно
цьому зростала чисельнiсть працiвникiв, а також змiнювались i назви: з контори "Мiжрайгаз" на управлiння газового господарства, управлiння по експлуатацiї газового господарства. Всi цi
роки пiдпорядковувались Полтавському обєднанню по експлуатацiї газового господарства.
Напередоднi створення вiдкритого акцiонерного товариства, управлiння перетворилось на
державне пiдприємство по газопостачанню та газифiкацiї "Гадячгаз" за наказом Державного
комiтету України по нафтi i газу вiд 14 липня 1994 року №263. Структура товариства налiчує:
управлiння, бухгалтерiю, планово-економiчний вiддiл, юридичний вiддiл, комерцiйний вiддiл,
вiддiл програмного забезпечення, службу облiку газу, службу експлуатацiї газорозподiльних
систем, вiддiл кадрiв, вiддiл безпеки та контролю, вiддiл адмiнiстративно-господарської роботи.
Мiсцезнаходження офiсу виконавчого органу Товариства: Україна, 37300 Полтавська область,
м.Гадяч, вул. Будька, буд.26А
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство:
www.gadyachgas.at.ua
Адреса електронної пошти: g_gas@poltava. ukrtel.net
2.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
Заява про вiдповiднiсть
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ), прийнятими Європейським Союзом.
На основi бухгалтерського облiку за ПСБУ була пiдготовлена фiнансова iнформацiя i у
подальшому скоригована у вiдповiдностi до МСФЗ.
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво грунтувалося на своїх знаннях i розумiннi
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнтерпретацiй до них, а також фактiв i обставин,
якi могли вплинути на дану фiнансову звiтнiсть.
Основа пiдготовки
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом оцiнки по iсторичнiй
собiвартостi включаючи вартiсть основних засобiв.
До фiнансової звiтностi, яка була пiдготовлена на основi українських принципiв бухгалтерського
облiку, були внесенi необхiднi коригування, для приведення звiтностi у вiдповiднiсть з МСФЗ.
Положення облiкової полiтики, викладенi нижче, послiдовно застосовувалися до всiх перiодiв,
наведених у данiй фiнансовiй звiтностi.
Використання оцiнок
Пiдготовка даної фiнансової звiтностi вимагає використання достовiрних облiкових оцiнок. Крiм
того, вiд керiвництва вимагається винесення своїх оцiночних суджень у процесi застосування
облiкової полiтики. Сфери, якi передбачають бiльш високий ступiнь судження або складностi,
або сфери, де оцiнки i професiйнi судження є суттєвими для фiнансової звiтностi, викладенi в
Примiтцi 4.
Переведення iноземних валют у валюту подання
Функцiональна валюта та валюта подання
Для оцiнки всiх статей фiнансової звiтностi, використовувалася валюта основного економiчного
середовища, в якому компанiя здiйснює свою дiяльнiсть ("функцiональна валюта"). Нацiональна

валюта України, українська гривня (грн), є функцiональною валютою для компанiї.
Валютою подання даної фiнансової звiтностi є українська гривня, якщо не вказано iншого.
Безперервна дiяльнiсть.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена, виходячи з принципу безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Повернення активiв, а також майбутнi операцiї, можуть пiддаватися iстотному
впливу теперiшнiх i майбутнiх економiчних умов. Керiвництво вважає, що у пiдприємства є
надiйний доступ до ресурсiв фiнансування, що сприяє пiдтримцi операцiйної дiяльностi
компанiї. Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi необхiдно було б
зробити в тому випадку, якщо б компанiя не могла продовжити подальше здiйснення
фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципа безперервностi дiяльностi
3.
Основнi положення облiкової полiтики
Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв облiковуються за iсторичною вартiстю, виходячи з витрат на
придбання за мiнусом подальшої накопиченої амортизацiї. Товариство проводить повну оцiнку,
якщо є ознаки знецiнення. Будь яка накопичена амортизацiя на дату переоцiнки перераховується
на пропорцiйнiй основi в мiру змiн балансової вартостi активу таким чином, щоб балансова
вартiсть активу пiсля переоцiнки дорiвнювала його переоцiненiй вартостi.
У випадку вiдсутностi даних про ринкову вартiсть основних засобiв у зв'язку зi специфiкою
високоспецiалiзованого виробничого та iншого обладнання, такi об'єкти оцiнюються за
витратами на придбання у вiдповiдностi з поточними умовами, i коригуються на вiдсоток
амортизацiї.
Наступнi витрати включаються до балансової вартостi активу або визнаються як окремий актив
у разi, якщо iснує ймовiрнiсть отримання компанiєю майбутнiх економiчних вигод i собiвартiсть
об'єкта може бути достовiрно оцiнена. Визнання балансової вартостi замiщеної частини об'єкта
основних засобiв, припиняється. Iншi витрати, в тому числi витрати на поточний ремонт i
технiчне обслуговування, вiдображаються в звiтi про сукупний дохiд у тому фiнансовому
перiодi, в якому вони були понесенi.
Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх iстотного компонента з балансу вiдбувається
при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод
вiд використання або вибуття даного активу.
Дохiд або витрати, що виникають в результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж
чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включаються до складу
iнших доходiв / (витрат) звiту про сукупний дохiд за той звiтний рiк, в якому визнання активу
було припинено.
Амортизацiя активу починається, коли вiн стає доступним для використання, тобто коли мiсце
розташування i стан активу забезпечують його використання у вiдповiдностi з намiрами
керiвництва органiзацiї. Амортизацiя активу припиняється з припиненням його визнання.
Амортизацiя не припиняється, коли настає простiй активу або вiн виводиться з активного
використання i призначається для вибуття, крiм випадку, коли вiн вже повнiстю з
амортизований.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i в мiру
необхiдностi коригуються на кожну балансову дату.
Земельнi дiлянки не пiдлягають амортизацiї. Амортизацiя iнших основних засобiв
розраховується прямолiнiйним методом з тим, щоб розподiлити переоцiнену вартiсть активу за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi протягом таких строкiв корисної експлуатацiї:
Клас основних засобiв
Строк корисного використання
Будiвлi та споруди 25-50 рокiв Прямолiнiйний
Машини та обладнання
10-15 рокiв Прямолiнiйний
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Прямолiнiйний

Метод нарахування амортизацiї

Комп'ютерна та офiсна технiка
3-5 рокiв
Меблi 5-7 рокiв
Прямолiнiйний

Прямолiнiйний

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних
засобiв, а також вiдповiднi змiннi i постiйнi накладнi витрати, пов'язанi з будiвництвом.
Амортизацiя цих активiв починається з моменту їх готовностi до експлуатацiї.
Запаси
Облiк запасiв ведеться вiдповiдно до МСФЗ 2 "Запаси".
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання i чистою реалiзацiйною
вартiстю.
Чиста реалiзацiйна вартiсть визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної
дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних витрат на завершення виробництва i оцiнених витрат на
реалiзацiю.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати,
понесенi при доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсця розташування та приведення їх у
iснуючий стан. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї включає
собiвартiсть сировини i матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та iнших прямих виробничих
витрат, а також вiдповiдну частину виробничих накладних витрат, (розраховану на пiдставi
використання звичайних виробничих потужностей).
Товариство перiодично оцiнює запаси на предмет наявностi пошкоджень, старiння, повiльної
оборотностi, зниження чистої реалiзацiйної вартостi. У разi якщо такi подiї мають мiсце, сума,
на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається у звiтi про сукупний дохiд у складi iнших
витрат.
Грошi та грошовi еквiваленти
Складаються з коштiв на поточних рахунках, вiдкритих для ведення господарської дiяльностi.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi.
Оренда
Визначення того, чи є угода угодою оренди або мiстить її ознаки, грунтується на сутi угоди на
дату її здiйснення: чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або
активiв або передає угода право на використання активу.
i) Товариство в якостi орендаря
Оренда, коли компанiя приймає на себе практично всi ризики i вигоди, якi зазвичай пов'язанi з
переходом права власностi, класифiкується як фiнансова оренда. Активи, взятi у фiнансову
оренду, вiдображаються у складi основних засобiв з початку дiї оренди по найменшiй iз
справедливої вартостi орендованого майна та теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних
платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж витратами на фiнансування i зменшенням
основної суми зобов'язання з оренди таким чином, щоб вийшла постiйна ставка вiдсотка на
непогашену суму зобов'язання. Витрати на фiнансування вiдображаються безпосередньо в
прибутках i збитках у звiтi про сукупний дохiд.
Орендованi активи амортизуються протягом строку корисного використання активу. Однак
якщо вiдсутня обгрунтована впевненiсть у тому, що до компанiї перейде право власностi на
актив в кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом найкоротшого з таких перiодiв:
розрахунковий строк корисного використання активу та термiн оренди.
Платежi з операцiйної оренди визнаються рiвномiрно як витрати в звiтi про сукупний дохiд
протягом усього термiну оренди.
ii) Товариство в якостi орендодавця
Договори оренди, за якими у компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди вiд володiння
активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Початковi прямi витрати, понесенi при
укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в

оренду активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди.
Умовнi платежi по орендi визнаються в складi виручки в тому перiодi, в якому вони були
отриманi.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи товариства включають: грошовi кошти, торговельну та iншу дебiторську
заборгованiсть, iншi суми до отримання.
Фiнансовi активи спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною в разi iнвестицiй,
не переоцiнених за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на безпосередньо
пов'язанi з ними витрати по угодi.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї наступним чином:
Фiнансовi активи оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або
збитках - Ця категорiя фiнансових активiв включає в себе такi види iнструментiв: фiнансовi
активи, призначенi для торгiвлi i фiнансовi активи, якi пiсля первинного визнання оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитках. Фiнансовi активи
класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в
найближчому майбутньому.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
враховуються в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiсю, а змiни справедливої
вартостi визнаються у складi доходiв вiд фiнансування чи витрат по фiнансуванню в звiтi про
сукупний дохiд.
Позики та дебiторська заборгованiсть - позики та дебiторська заборгованiсть є непохiдними
фiнансовими активами з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на
активному ринку. Дебiторська заборгованiсть включає в себе торговельну та iншу дебiторську
заборгованiсть. Виданi позики є фiнансовими активами, якi виникли внаслiдок надання коштiв
позичальникам.
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку визнається за справедливою вартiстю i
в подальшому враховується за амортизованою вартiстю, отриманої за допомогою застосування
методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Резерв
на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi визнається при наявностi об'єктивного
свiдчення того, що компанiя не зможе отримати всi суми заборгованостi у встановленi
договорами термiни.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу - iнвестицiї, якi керiвництво планує утримувати протягом
невизначеного перiоду часу, i якi можуть бути проданi у разi потреби для полiпшення показника
лiквiдностi або внаслiдок впливу змiн процентних ставок, класифiкуються як фiнансовi активи,
наявнi для продажу. Цi активи включаються до складу необоротних активiв, якщо тiльки
компанiя не має явного намiру утримувати цi активи протягом перiоду, який менше, нiж
дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати, якщо продаж цих активiв не буде викликаний необхiднiстю
збiльшення робочого капiталу, у разi чого вони будуть включенi до складу оборотних активiв.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням
переоцiнки на власний капiтал.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення - iнвестицiї з фiксованим термiном погашення,
фiксованими платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також щодо яких
керiвництво має реальнi намiри i можливiсть утримувати до погашення, iншi, нiж тi, якi
вiдповiдають визначенню дебiторської заборгованостi та кредитiв, виданих товариством,
класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення. Визнання фiнансових активiв
припиняється у випадку, якщо термiн дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового
активу закiнчується, або товариство передає всi значнi ризики i вигоди вiд володiння активом.
Аванси виданi та iнша дебiторська заборгованiсть, яка не є фiнансовим активом
Аванси виданi вiдображаються за номiнальною вартiстю за вирахуванням податку на додану
вартiсть та накопичених збиткiв вiд знецiнення, iншi оборотнi активи вiдображаються за
номiнальною вартiстю за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Знецiнення авансiв виданих визнається при наявностi об'єктивних свiдчень того, що погашення
всiєї суми заборгованостi не вiдбудеться у встановленi договором термiни, в тому числi при
отриманнi iнформацiї про iстотнi фiнансовi ускладнення дебiтора, можливостi визнання
дебiтора банкрутом або ймовiрностi реорганiзацiї дебiтора, при вiдмовi вiд постачання та iн.
Податок на прибуток
Товариство знаходиться на загальнi системi
оподаткування. Податок на прибуток
нараховується за ставкою, визначено статтею 136 Податкового Кодексу України, вiд бази
оподаткування, визначеної згiдно зi статтею 135 цього Кодексу. У 2016 роцi ставка податку на
прибуток встановлена рiвнi 18%.
Статутний капiтал
Звичайнi акцiї класифiкуються як капiтал. Номiнальна вартiсть статутного капiталу Товариства
зазначена в Примiтцi 7
Резерви
Резерви визнаються, якщо товариство має поточне зобов'язання (юридичне або те, що випливає
з практики), що виникло в результатi минулої подiї та iснує ймовiрнiсть вiдтоку економiчних
вигод у майбутньому.
Якщо товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв,
вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання
вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що вiдносяться до резерву, вiдображаються у звiтi
про сукупний дохiд за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей
iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли
це можливо, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується
дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання, якi перебувають у сферi дiї МСБЗ (IAS) 39, класифiкуються як фiнансовi
зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити
i позики. Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання компанiї включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть,
кредити i позики.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, збiльшеною у разi позик
i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi.
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї:
Фiнансовi зобов'язання, якi переоцiнються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
- Фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
включають фiнансовi зобов'язання, призначенi для торгiвлi, i фiнансовi зобов'язання, вiднесенi
при первiсному визнаннi в категорiю тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток.
Кредити та позики - Позиковi кошти визнаються за справедливою вартiстю зобов'язання за
вирахуванням витрат на проведення операцiї, якi прямо вiдносяться до отримання (випуску)
позикових коштiв. Позики класифiкуються як поточнi зобов'язання за винятком тих випадкiв,
коли товариство має безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання, принаймнi, на 12
мiсяцiв вiд звiтної дати.
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо
зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же
кредитором, на умовах, що iстотно вiдрiзняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно
змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i
початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про
сукупний дохiд.
Визнання виручки
Визнання виручки у Товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 18 "Виручка"

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод компанiєю оцiнюється
як ймовiрне, якщо виручка може бути надiйно оцiнена, а також у разi вiдповiдностi спецiальним
критерiям для кожного виду дiяльностi компанiї, зазначеного нижче. Сума доходу не вважається
достовiрно оцiненою до тих пiр, поки не будуть вирiшенi всi умовнi зобов'язання, що мають
вiдношення до продажу. У своїх оцiнках компанiя грунтується на iсторичних результатах,
враховуючи тип покупця, тип операцiї та особливi умови кожної угоди.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю суми компенсацiї, отриманої або тiй, що пiдлягає
отриманню за продаж товарiв i послуг в звичайному ходi господарської дiяльностi компанiї.
Виручка вiдображається за вирахуванням податкiв i мит з продажiв, знижок i
внутрiшньогрупових операцiй.
Виручка вiд надання послуг визнається, виходячи зi стадiї завершеностi робiт за кожним
договором. Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, виручка
визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Товариство розкриває iнформацiю
про умовнi зобов'язання в Примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли
виконання умовного зобов'язання малоймовiрно в силу вiддаленостi подiї (термiн можливого
погашення бiльше 12 мiсяцiв).
Товариство постiйно аналiзує умовнi зобов'язання на предмет визначення ймовiрностi
погашення умовних зобов'язань. Якщо погашення зобов'язання, яке ранiше характеризувалося
як умовне, стає ймовiрним, то компанiя у фiнансовiй звiтностi вiдображає забезпечення за той
перiод, в якому погашення даного зобов'язання стало ймовiрним.
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у Примiтках в тому
випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть отримання вiд них економiчних вигод.
4.
Важливi облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату винесення
суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на вказанi у звiтностi суми
виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання.
Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може привести до
результатiв, якi можуть сричинити в майбутньому iстотнi коригування до балансової вартостi
активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки.
У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво використовувало наступнi судження,
оцiнки i припущення, якi здiйснюють найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в звiтi про
сукупний дохiд.
Вартiсть основних засобiв
Товариство не залучала незалежних оцiнювачiв з метою визначення справедливої вартостi
основних засобiв станом на 31 грудня 2015 року. У вiдношеннi наявних об'єктiв основних
засобiв використовувався затратний метод оцiнки з урахуванням порiвняльної ринкової
iнформацiїi. Витратний метод оцiнки коригується даними дохiдного методу оцiнки, який
заснований на моделi дисконтованих грошових потокiв. Дана модель найбiльш чутлива до
ставки дисконтування, а також до очiкуваних притокiв грошових коштiв та темпiв зростання, що
використанi з метою екстраполяцiї.
Строк корисного використання основних засобiв
Об'єкти основних засобiв, що належать компанiї, амортизуються з використанням
прямолiнiйного методу протягом усього строку їх корисного використання, який розраховується
вiдповiдно до бiзнес-планiв та операцiйних розрахункiв керiвництва щодо цих активiв.
На оцiнку строку корисної служби та лiквiдацiйної вартостi необоротних активiв впливають
ступiнь експлуатацiї активiв, технологiї їх обслуговування, змiни в законодавствi, непередбаченi
операцiйнi обставини. Керiвництво перiодично перевiряє правильнiсть застосовуваних строкiв
корисного використання активiв. Даний аналiз проводиться виходячи з поточного технiчного
стану активiв i очiкуваного перiоду, протягом якого вони будуть приносити економiчнi вигоди.

Будь-який з вищевказаних факторiв може вплинути на майбутнi норми амортизацiї, а також
балансову i лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов'язань,
визнаних в звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних
ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих
грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується
iнформацiя з спостережуваних ринкiв, проте в тих випадках, коли це не є практично
здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi.
Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i
волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу
вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi.
Запаси
На дату складання звiтностi товариство оцiнює необхiднiсть зменшення балансової вартостi
запасiв до їх чистої реалiзацiйної вартостi. Оцiнка суми знецiнення проводиться на основi
аналiзу ринкових цiн подiбних запасiв, що iснують на дату звiту та опублiкованих в офiцiйних
джерелах. Такi оцiнки можуть мати значний вплив на балансову вартiсть запасiв.
Також, на кожну звiтну дату, товариство оцiнює товарно-матерiальнi запаси на наявнiсть
надлишкiв i старiння запасiв, i визначає резерв за застарiлими та запасами, що повiльно
обертаються. Змiни в оцiнцi можуть як позитивно, так i негативно вплинути на величину
необхiдного резерву за застарiлими i запасами, що повiльно обертаються.
Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть показується у звiтностi за чистою можливою цiною реалiзацiї за
вирахуванням резерву по сумнiвних боргах. Резерв по сумнiвних боргах розраховується на
пiдставi оцiнки можливих втрат в iснуючих залишках дебiторської заборгованостi. При
створеннi резерву керiвництво враховує безлiч факторiв, включаючи загальноекономiчнi умови,
специфiку галузi, iсторiю роботи з покупцем. Невизначеностi, пов'язанi iз змiнами фiнансового
положення покупцiв, як позитивними, так i негативними, також можуть вплинути на величину i
час створення резерву по сумнiвних боргах.
Знецiнення активiв
Балансова вартiсть активiв переглядається на предмет виявлення ознак, що свiдчать про
наявнiсть знецiнення таких активiв. Якщо якi-небудь подiї або змiна обставин свiдчать про те,
що поточна вартiсть активiв може виявитися невiдшкодованою, товариство оцiнює вартiсть
активiв, що вiдшкодовується. Така оцiнка призводить до необхiдностi прийняття низки суджень
щодо довгострокових прогнозiв майбутньої виручки i витрат, пов'язаних з розглянутими
активами. У свою чергу, цi прогнози є невизначеними, оскiльки будуються на припущеннях про
рiвень попиту на продукцiю i майбутнiх ринкових умовах. Наступнi i непередбаченi змiни таких
припущень i оцiнок, використаних при проведеннi тестiв на знецiнення, можуть привести до
iншого результату в порiвняннi з представленим в данiй фiнансовiй звiтностi.
Судовi розгляди
Керiвництво висуває суттєвi припущення при оцiнцi i вiдображеннi запасiв i ризику схильностi
впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та iншими
неврегульованими позовами, а також iншими умовними зобов'язаннями. При оцiнцi ймовiрностi
задоволення позову проти товариства або виникненнi матерiальних зобов'язань, а також при
визначеннi вiрогiдних сум остаточних розрахункiв або зобов'язань необхiднi судження
керiвництва. Через невизначенiсть, властиву процесу оцiнки, фактичнi витрати можуть
вiдрiзнятися вiд початкових розрахункiв. Такi попереднi оцiнки можуть змiнюватися в мiру
надходження нової iнформацiї, отриманої вiд внутрiшнiх фахiвцiв товариства, якщо такi є, або
вiд третiх сторiн, таких, як адвокати. Перегляд таких оцiнок може мати значний вплив на
майбутнi результати операцiйної дiяльностi.

5 . РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ЗВIТНОСТI
5.1 Основнi засоби
тис.грн.
залишкова балансова вартiсть 31.12.2018/залишкова балансова вартiсть 31.12.2019
Власнi основнi засоби
3641/ 34255
Державнi основнi засоби 13144/ 12363
Разом
16785/ 15788
Незавершене будiвництво є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не закiнчено,
включаючи аванси, що виданi постачальникам. Амортизацiя цих активiв не нараховується до
моменту їх вводу в експлуатацiю.
5.2 Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи Товариства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи"
Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, що контролюються Товариством та
не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства i
використовуються пiдприємством на протязi перiоду бiльш 1 року.
Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:
патенти;
авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення);
лiцензiї;
торговi марки, включаючи бренди та назви публiкацiй.
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю. Амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом враховуючи строк корисного використання. Нематерiальнi активи з
невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а щорiчно тестуються на
предмет знецiнення.
Нематерiальнi активи Товариства складаються з лiцензiй та прав користування
Залишкова вартiсть на 31.12. 2018/Надiйшло/Вибуло/Нарахована амортизацiя/Залишкова
вартiсть на 31.12 2019
Лiцензiя
0/-/-/-/0
Права користування комп'ютерними програмами
95/-/-/34/61
Всього 95/-/-/34
/61
5.3
Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, готiвковi кошти в касi, грошовi
документи та еквiваленти грошових коштiв, якi не обмеженi в користуваннi.
На 31 грудня 2018 року
Грошовi кошти в касi
Грошовi кошти на банкiвських рахунках
3662
Грошовi кошти з обмеженням
___________________________________________________________
Разом грошовi кошти
3662
На 31 грудня 2019 року
Грошовi кошти в касi

-

Грошовi кошти на банкiвських рахунках
6646
Грошовi кошти з обмеженням
___________________________________________________________
Разом грошовi кошти
6646
5.4 Запаси.
Облiк та вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється згiдно МСБО 2.
Запаси облiковуються за однорiдними групами:
товари
виробничi матерiали
незавершене виробництво
готова продукцiя.
Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складає вартiсть придбання та iнших витрат,
безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартостi або
чистої вартостi реалiзацiї.
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
тис.грн
Запаси 31 грудня 2018/31 грудня 2019
Сировина i матерiали
-/22
Запаснi частини
47/1
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 159/171
Паливо
74/180
Товари
Напiвфабрикати та комплектуючi 1428/1392
Будiвельнi матерiали
-/1
Тара й тарнi матерiали
6/6
Iншi матерiали
Матерiали для встановлення
Всього 1714/1773
В 2018 роцi уцiнка вартостi запасiв не проводилась.
5.5 Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (отримання очiкується на протязi
поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова. Початкове визнання
дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть враховується в залежностi вiд її виду амортизованої
або дисконтованої вартостi.
У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється та
вiдображається за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської
заборгованостi оцiнюється з урахуванням наданих знижок, повернень товарiв або безнадiйної
заборгованостi.
тис.грн.
всього/до 3 мiсяцiв/3- 6 мiсяцiв/6-12 мiсяцiв/бiльше 12 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 7869/5005/1097/1692/75
Розрахунки з iноземними покупцями
-/-/-/-/Разом 7869/5005/1097/1692/75
5.6 Зобов'язання та резерви.
Облiк та визнання зобов'язань i резервiв в Товариствi здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
Зобов'язання класифiкуються на довгостроковi (строк погашення бiльш нiж 12 мiсяцiв) та

поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Довгостроковi зобов'язання Товариства складаються з реструктурированої кредиторської
заборгованостi до квiтня 2032 року перед ДК "Газ України". Залишок цiєї заборгованостi станом
на 31.12.2019 року складає 1294 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть враховується та вiдображається в Балансi по первiснiй
вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi подiї в минулому має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою ступеню вiрогiднiстю знадобиться вiдтiк
ресурсiв, якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, виходячи з фонду оплати працi i
розрахункового оцiночного коефiцiєнта.
Товариство визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання та оцiнку вiрогiдностi
їх виникнення i сум погашення, отриманої вiд експертiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 року
представлена наступним чином:
тис.грн.
всього/до 3 мiсяцiв/3- 6 мiсяцiв/6-12 мiсяцiв/бiльше 12 мiсяцiв
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 24857/3597/2419/8730/10111
Розрахунки з iноземними постачальниками та пiдрядниками -/-/-/-/Разом 24857/3597/2419/8730/10111
Заборгованiсть за iншими розрахунками
тис.грн.
31.12.2018/31.12.2019
З оплати працi
238/291
Зi страхування
49/63
З бюджетом 115/412
З учасниками
Попередня оплата вiд контрагентiв за послуги
Разом 4656/3855

4254/3089

Iншi поточнi зобов'язання представленi наступним чином:
31.12.2018/31.12.2019
Резерв вiдпусток
964/1317
Iншi резерви 2251/Разом: 3215/1317
5.7 Винагороди працiвникам.
Всi винагороди працiвникам в Товариствi враховуються як поточнi, у вiдповiдностi до МСБО
19. В ходi господарської дiяльностi Товариство сплачує єдиний соцiальний внесок (ЄСВ) за
своїх працiвникiв у розмiрi, передбаченому законодавством України.
5.8 Власний капiтал.
Статутний капiтал враховує в себе внески учасникiв (акцiонерiв). Сума перевищення
справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю учасника вiдображається як
емiсiйний дохiд.
Товариство нараховує дивiденди учасникам та визнає їх як зобов'язання на звiтну дату тiльки в
тому разi, якщо вони були виплаченi до звiтної дати включно.
У складi власного капiталу (iнший додатковий капiтал) рахується вартiсть основних засобiв,
отриманих Товариством вiд Держави згiдно договору користування.
Товариство зменшує свiй додатковий капiтал на суму амортизацiї основних засобiв, переданих

на баланс Державою безкоштовного користування з невизначеним термiном повернення
5.9. ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
5.9.1 Дохiд вiд основної дiяльностi
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
тис.грн.
2018/ 2019
Виручка вiд реалiзацiї послуг
26726/20914
Виручка вiд реалiзацiї товарiв
-/Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї -/Всього 26726/20914
5.9.2 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
тис.грн.
2018/2019
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
( 26601 )/(22490)
Всього ( 26601 )/
(22490)
Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат представлена наступним чином:
тис.грн.
2018/2019
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв, енергоносiї 16842/13176
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
7175/6586
Амортизацiя 2098/2092
Комунальнi послуги (опалення, освiтлення, водопостачання, iнше)
Iншi витрати 486/636
Всього 26601/22490
5.9.3 Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
тис.грн.
2018 /
2019
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
4792/ 4645
Комунальнi послуги 4/ 6
Послуги зв'язку
42/45
Транспортнi витрати
Послуги банку
14/8
Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi
55/97
Витрати на вiдрядження
47/82
Амортизацiя 337/313
Iншi 844/791
Всього
6135/5987
5.9.4. Iншi операцiйнi доходи
тис.грн.
Найменування доходу
2018/2019
Нарахованi та одержанi штрафи, пенi
43/5,1
Корегування ранiше створених резервiв 10242/2251
Дохiд вiд реалiзацiї основних засобiв
243/108

Iншi доходи 333/497
Всього 10861/2861
5.9.5. Iншi операцiйнi витрати
тис.грн.
Найменування витрат
2018/2019
Списання сумнiвних боргiв 3947/2452
Штрафнi санкцiї згiдно рiшень Суду
1874/Витрати, що не включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї 368/222
Всього 6189/2674
5.9.6. Iншi доходи
тис.грн.
Найменування доходу
2018/2019
Амортизацiя на безоплатно отриманi основнi засоби
Iншi доходи 39/30
Всього 1285/1351
5.9.7. Iншi витрати
тис.грн.
Найменування витрат
2018/2019
Залишкова вартiсть основних засобiв при реалiзацiї
Залишкова вартiсть основних засобiв при списаннi
Всього 12/3

1246/1321

12/3

5.9.8 Елементи операцiйних витрат
тис.грн.
2018/2019
Матерiальнi витрати 17213/13737
Витрати на оплату працi
9881/9213
Вiдрахування на соцiальне страхування
Амортизацiя 2436/2404
Iншi 7198/3717
Всього 38925/31151

2197/2080

6.Примiтки до звiту про рух грошових коштiв
Вiдповiдно до МСБО для складання Звiту про рух грошових коштiв Товариство застосовує
прямий метод, за яким розкриваються основнi види валових надходжень грошових коштiв чи
валових виплат грошових коштiв iз розкриттям конкретних джерел та напрямiв використання.
Звiт про рух грошових коштiв вiдображає грошовi потоки протягом перiоду згiдно з подiлом
дiяльностi на операцiйну, iнвестицiйну та фiнансову.
Iстотних рiзниць мiж статтями Звiту про рух грошових коштiв, складеного за вимогами
українського П(С)БО 4, та МСБО 7 немає.
7. Примiтки до звiту про власний капiтал
7.1.1. Статутний капiтал враховує в себе внески учасникiв (акцiонерiв) та становить 1546 тис.
грн., кiлькiстю простих акцiй 226653 шт., номiнальною вартiстю 6,82 грн.
7.1.2. Iнший додатковий капiтал становить 13 тис. грн.
7.1.3. Збиток отриманий за 2019 рiк складає 5956тис. грн.
Суму непокритого збитку станом на 31.12.2019 року становить 2809 тис.грн.
У 2019 роцi не вiдбувались змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв

голосуючих акцiй.
8.Управлiння ризиками
Управлiння ризиками - це частина дiяльностi керiвництва органiзацiї, спрямована на її
економiчний захист вiд небажаних свiдомих або випадкових обставин, що наносять шкоди її
дiяльностi.
Використання фiнансових iнструментiв зумовлює виникнення наступних ризикiв:
- кредитний ризик
- ризик лiквiдностi
- ринковий ризик
Кредитний ризик - це ризик виникнення у пiдприємства фiнансового збитку, що виникає у
результатi невиконання покупцем або контрагентом своїх договiрних зобов'язань. Даний ризик,
насамперед, пов'язаний з дебiторською заборгованiстю.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство не зможе виконати свої фiнансовi
зобов'язання при настаннi строку їх погашення. Пiдхiд Пiдприємства до управлiння лiквiднiстю
полягає в тому, щоб забезпечити постiйну наявнiсть лiквiдних коштiв, достатнiх для погашення
своїх зобов'язань у строк, не пiддаючи ризику репутацiю Пiдприємства.
Ринковий ризик - це ризик того, що змiни ринкових цiн будуть мати негативний вплив на активи
та дiяльнiсть Пiдприємства або на вартiсть наявних у неї фiнансових iнструментiв. Мета
управлiння ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати схильнiсть ринкового ризику i
утримувати його в допустимих межах.
Учасниками процесу управлiння ризиками є керiвники всiх служб, вiдповiдальних за контроль
на пiдприємствi.
В залежностi вiд типу ризикiв, з якими доводиться мати справу пiдприємству, iснує можливiсть
використання одного чи декiлькох методiв мiнiмiзацiї або нiвелювання їх негативного впливу на
активи товариства.
9.Подiї пiсля звiтної дати
До дати затвердження до випуску цiєї фiнансової звiтностi подiй, якi вимагають коригування
пiсля звiтного перiоду, або подiй, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, однак є
суттєвими для розкриття iнформацiї, не було.
10.Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi
Управлiнський персонал прийняв рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за
2019 рiк на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї".

XVI. Твердження щодо річної інформації
Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що
вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв,
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його
контролемi, а також звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi
перебувають пiд його контролем. Фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан компанiї на 31 грудня 2019 р., та її фiнансовi результати
i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

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

1
19.04.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
19.04.2019

18.04.2019

18.04.2019

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди
на вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

