
Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГАДЯЧГАЗ"! 

Повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів 28.04.2020 р. о 14.00 за 

адресою місцезнаходження товариства: Полтавська обл., м.Гадяч, вул Будька, 26-а, актова зала. 

Реєстрацію учасників зборів призначити з 12.30 до 13.30 в день проведення зборів за 

адресою їх проведення. 

Проект порядку денного:  

1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.  

2.Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на Загальних зборах 

Товариства.  

3.Звіт Правління Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.  

4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. 

5.Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду.  

6.Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

7. Про затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.   

8.Розподілу прибутку і збитків Товариства за підсумками 2019 року.  

9.Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення 

значних правочинів на 2020-2021 роки. 

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 

З першого питання порядку 

денного "Обрання лічильної 

комісії Загальних зборів 

Товариства" 

Лічильну комісію загальних зборів Товариства обрати в кількості 3 

осіб: голова комісії – Чмирьова Алла Анатоліївна, члени комісії - 

Лисоконь Віта Анатоліївна, Жабська Світлана Олегівна. 

Повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення цих 

загальних зборів Товариства. 

З другого питання порядку 

денного "Затвердження 

порядку проведення зборів 

та порядку голосування на 

зборах" 

Затвердити порядок роботи Загальних зборів акціонерів Товариства: 

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 

хвилин. 

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань 

порядку денного - до 3 хвилин. 

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. 

- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово 

може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та 

представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та 

бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів 

акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій. 

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних 

зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням 

порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові 

та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів 

Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду 

відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та 

імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені 

їх підписом. 

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів 

проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, 

форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного 

законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані 

учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. 

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені 

Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова 



та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол 

підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом 

Голови Правління Товариства. 

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 

цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами 

Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. 

З третього питання порядку 

денного "Звіт Правління 

Товариства за 2019 рік та 

прийняття рішення за 

наслідками його розгляду" 

Звіт правління Товариства за 2019 рік затвердити, визнати роботу 

правління Товариства задовільною. 

З четвертого питання 

порядку денного "Звіт 

Наглядової ради Товариства 

за 2019 рік та прийняття 

рішення за наслідками його 

розгляду" 

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити, визнати 

роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 

З п`ятого питання порядку 

денного "Звіт та висновки 

Ревізійної комісії за 2019 рік 

та прийняття рішення за 

наслідками його розгляду" 

Звіт та висновок Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити, визнати 

роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною. 

З шостого питання порядку 

деннго "Затвердження 

річного звіту та фінансової 

звітності Товариства за 2019 

рік" 

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік. 

З сьомого питання порядку 

денного "Про затвердження 

основних напрямів 

діяльності Товариства на 

2020 рік" 

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік: 

1. Виконання затвердженого плану розвитку газорозподільного 

підприємства на 2020 рік. 

2. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання. 

3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового 

періоду. 

4. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних 

втрат газу. 

5. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на 

газопроводах, спорудах та приладах обліку.  

З восьмого питання порядку 

денного "Розподілу 

прибутку і збитків 

Товариства за підсумками 

2019 року" 

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи 

Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати 

З дев`ятого питання 

порядку денного 

"Погодження раніше 

укладених Товариством 

значних правочинів та 

попереднє схвалення 

значних правочинів на 

2020-2021 роки" 

Погодити укладені Товариством значні правочини протягом 2019 

року: загальною вартістю 28 710 152  гривень (двадцять вісім 

мільйонів сімсот десять тисяч сто п’ятдесят дві гривні) ; 

- відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства” 

попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством 

протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної 

господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому 

числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів 

застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, 



майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення 

боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство 

виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю  до   

29 505 000  гривень (двадцять   дев’ять мільйонів п’ятсот п’ять 

гривень), із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним 

незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна 

Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за 

даними останньої  річної фінансової звітності, а також можливих 

коливань курсу гривні до іноземних валют 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань 

проекту порядку денного: gadyachgas.at.ua 

Будь який акціонер Товариства має право:  

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції 

щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних 

проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з 

питань проекту порядку денного; 

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у 

робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: Полтавська обл., м.Гадяч, вул Будька, 26-а, планово-

економічний відділ, звернувшись до відповідальної особи Козаченко Світлани Анатоліївни, а 

також в день проведення зборів в місці їх проведення; 

отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, 

інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах на визначену дату; 

ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.  

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного до органів 

товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».  

На дату повідомлення про проведення зборів:  

загальна кількість акцій у випуску товариства - 226 653 шт.;  

кількість голосуючих акцій – 209078 шт. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 22.04.2020.  

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера 

– чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та 

свій паспорт.  

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в 

зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.     
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)  

Найменування показника Період 

2018 2019 

Усього активів 31837 32446 

Основні засоби 16785 15788 

Запаси 1714 1773 

Сумарна дбт заборгованість 9440 8053 

Грошові кошти 3662 6646 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 

(115) (2809) 

Власний капітал 7992 -1250 

Статутний капітал 1546 1546 

Поточні зобов’язання 23845 30401 

Чистий прибуток 157 (5956) 

Кількість акцій 226653 226653 

Чисельність працівників 114 111 

 

Телефон для довідок: (05354)2-15-47                          ПрАТ "ГАДЯЧГАЗ"  


