
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова правлiння       Зангiєв А.Г. 

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

27.04.2015 М.П. 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

03355353 

4. Місцезнаходження 

Херсонська , Днiпровський, 73036, Херсон, Поповича, 3 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0552) 32-76-21 35-47-90 

6. Електронна поштова адреса 

plan@gaz.kherson.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2015 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України 75   27.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці khersongaz.at.ua в мережі Інтернет 28.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. 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 за станом на кінець звітного 

року 

 

20. 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 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

ААБ № 804035 

3. Дата проведення державної реєстрації 

21.12.1994 

4. Територія (область) 

Херсонська  

5. Статутний капітал (грн) 

7374727.5 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

2010 

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

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Ревiзiйна комiсiя, Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ХОД АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

26004414838 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ХФ ПАТ КБ "Приватбанк" 

5) МФО банку 

352479 



6) поточний рахунок 

26008052303136 

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

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 
(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний 

орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) 

вугiльних родовищ 
507510 14.10.2011 

Нацiональна 

комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

13.04.2015 

Опис 

Розподiл природного, нафтового газу та газу (метану) 

вугiльних родовищ є одним з основних видiв 

дiяльностi Товариства 

  

Постачання природного газу, газу (метану) вугiльних 

родовищ за регульованим тарифом 
507511 14.10.2011 

Нацiональна 

комiсiя 

регулювання 

електроенергетики 

України 

18.04.2015 

Опис 
Постачання природного газу за регульованим тарифом 

є другим основним видом дiяльностi Товариства 

  

Дiяльнiсть пов`язана iз створенням об`єктiв архiтектури 588446 23.11.2011 

Iнспекцiя 

державного 

архiтектурно-

будiвельного 

контролю у 

Херсонськiй 

областi 

05.03.2015 

Опис 

Роботи, якi виконуються ПАТ “Херсонгаз” пiд час 

будiвництва систем газопостачання вiдносяться до I-

III категорiї складностi, клас СС1-незначнi наслiдки, 

тобто виконання зазначених робiт отримання лiцензiї 
не потребує та не пiдлягає лiцензуванню 

(iнформацiйно-методичний аналiз процедури 

лiцензування будiвельної дiяльностi в розрiзi змiн, 

внесених постановою КМУ вiд 27.02.2012 №148. 

  

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

Найменування юридичної особи 

засновника та/або учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 
належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння активами 

"Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент" (Пайовий 

33172959 
73000Україна м. Херсон 

Петренка, буд. 18 
0.0629 



iнвестицiйний фонд "Стокс-Iнвест" 

недиверсифiкованого виду закритого типу) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Нафта-Iнвест" 
22760119  

73000Україна м. Херсон 

Петренка, буд. 18 
0.0559 

Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 

(Iнтервальний диверсифiкований пайовий 

iнвестицiйний фонд "Достаток") 

16461855 
04053Україна м.Київ 

Львiвська площа, буд.8-Б 
0.4915 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аспект ЦП" 
34354117  

04050Україна м. Київ вул. 

Мельникова, буд.12, 

04050 

0.1864 

ТОВ "ПАРАЛЕЛI"  24535361 

65013Україна м. Одеса 

Миколаївська дорога, 

буд.144 

0 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Домiн"  
32663591  

04074Україна м. Київ вул. 

Резервна, буд.8 
0.4163 

Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 

(Вiдкритий диверсифiкований пайовий 

iнвестицiйний фонд "КIНТО-Класичний")  

16461855 

04053Україна м. Київ 

Львiвська площа, буд.8-Б, 

м. Київ, 04053  

0.9159 

ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛIКВIФАЙД 

ПЕТРОЛЕМ ГАС 
007341V  

2QGОстров Мен Дуглас 

ЕКЛЕЙМ ХАУЗ, Моунт 
Хевлок, буд.12 

60.9025 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Он-лайн капiтал" 
30469671  

1001Україна м. Київ 

Шота Руставелi, буд.16, 

оф.5 поверх 

0.0364 

MUNDAN HOLDINGS LIMITED HE 321925  

2364Кiпр Нiкосiя, Агiос 

Дометiос Афтократерiас 

Теодорас, буд.14 

0.7498 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"АНБ Україна" 
24375466  

01023Україна м. Київ вул. 

Шота Руставелi, 16, 5-й 

поверх 

0.4707 

Приватне акцiонерне товариство "КIНТО" 

(Iнтервальний диверсифiкований пайовий 

iнвестицiйний фонд "КIНТО-Народний") 

16461855 
04053Україна м. Київ 

Львiвська площа, буд.8-Б 
0.6675 

Пiдприємство з iноземними iнвестицiями за 

участю українського капiталу-Iнвестицiйна 

компанiя "АТЕК -Iнвест" (закрите акцiонерне 

товариство) 

23513104 
04071Україна м. Київ вул. 

Межигiрська, буд. 5 
0 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Група компанiй "Содружество" 
14121018 

73000Україна м. Херсон 

вул. Петренка, буд.18 
25.0062 

Дочiрнє пiдприємство "ОФIС-ЦЕНТР" 

(Україна)  
31611537 

04214Україна м. Київ 

Героїв Днiпра, буд.67, 

лiтера А 

0.0001 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Енерго-Лан" 
30424342  

73000Україна м. Херсон 

Петренка, буд.18 
0.0001 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 
належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Усього 10.0376 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 



1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Попов Вiктор Григорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

34 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Генеральний директор ТОВ "ГК "Содружество" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

29.03.2013 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.03.2014 р., 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову 

раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 

надана.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сiкоєв Заурбек Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

 

6) стаж керівної роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Виконавчий директор ТОВ "ГК "Содружество" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2014 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.03.2014 р., 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову 

раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 

надана.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Група компанiй "Содружество" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

14121018  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2014 три роки 

9) Опис 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.03.2014 р. обрано строком на три роки 

Членом Наглядової ради акцiонера юридичну особу Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Група компанiй "Содружество", код за ЄДРПОУ 14121018 (представник за довiренiстю), 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову 

раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Антонов Олексiй Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Директор ТОВ "Енергострой" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2014 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.03.2014 р., 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову 

раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 

надана.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Логвиновський Геннадiй Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

директор ТОВ "Енерго-Лан" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2014 три роки 



9) Опис 

Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.03.2014 р., 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову 

раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 

надана.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енерго-Лан" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

30424342  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2014 три роки 

9) Опис 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.03.2014 р. обрано строком на три роки 

Членом Наглядової ради акцiонера юридичну особу Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Енерго-Лан", код за ЄДРПОУ 30424342 (представник за довiренiстю), повноваження та обов'язки 

виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову раду", одержання 

винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Євчук Мар`ян Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

1 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Юрисконсульт у ДП "Партнер" ТОВ "ЮБ "Канон" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2014 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 28.03.2014 р., 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Наглядову 

раду", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 

надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Зангiєв Альберт Георгiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова правлiння ВАТ "Сiрогозський комбiнат хлiбопродуктiв" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2011 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та Положення про виконавчий 

орган (правлiння). Одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа 



непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень посадової 
особи подовжено на п'ять рокiв, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.03.2011 р. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, перший заступник голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Крамаренко Володимир Борисович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Юрист-консульт ТОВ Правовий центр "Пантифiк" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2011 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та Положення про виконавчий 

орган (правлiння). Одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень посадової 
особи подовжено на п'ять рокiв, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.03.2011 р. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, заступник голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Волконська Валентина Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1956 



5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ВАТ "Херсонгаз" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2011 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та Положення про виконавчий 

орган (правлiння). Одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень посадової 
особи подовжено на п'ять рокiв, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.03.2011 р. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, заступник голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Голубєв Вiталiй Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник вiддiлу газопостачання ВАТ "Херсонгаз" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2011 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та Положення про виконавчий 

орган (правлiння). Одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень посадової 
особи подовжено на п'ять рокiв, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.03.2011 р. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. 

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



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, заступник голови правлiння-головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Малацковська Олена Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер пiдприємства "Югагроресурси" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2011 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та Положення про виконавчий 

орган (правлiння). Одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень посадової 
особи подовжено на п'ять рокiв, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.03.2011 р. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, начальник юридичної служби 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Автонагов Iгор Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 



15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний юрист консульт АКБ Укрсоцбанк 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

28.03.2011 п'ять рокiв 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та Положення про виконавчий 

орган (правлiння). Одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень посадової 
особи подовжено на п'ять рокiв, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.03.2011 р. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член правлiння, начальник вiддiлу кадрiв 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Патлатий Валентин Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1949 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Завiдуючий вiддiлу з управлiння об`єктами спiльної власностi територiальних громад Херсонської 
обласної ради Народних депутатiв 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

12.09.2014 в межах термiну, на який вибрано правлiння 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та Положення про виконавчий 

орган (правлiння). Одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн повноважень посадової 
особи в межах термiну, на який вибрано правлiння, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 12.09.2014 

р. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Хмельненко Людмила Григорiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1948 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

41 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник директора з контролю спiльних пiдприємств ТОВ "ГК "Содружество" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

29.03.2013 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 29.03.2013 р., 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Ревiзiйну 

комiсiю", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 

надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Спiвдружнiсть 

Ессет Менеджм 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

33172959  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

29.03.2013 три роки 

9) Опис 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 29.03.2013 р. обрано строком на три роки 

Членом Ревiзiйної комiсiї акцiонера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з 
управлiнням активами «Спiвдружнiсть Ессет Менеджмент», код за ЄДРПОУ – 33172959 

(представник за довiренiстю), повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства 

та "Положення про Ревiзiйну комiсiю", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. 

Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Сiкоє Олег Заурбекович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1987 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

2 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Старший фiнансовий аналiтик ТОВ "ГК "Содружество" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

29.03.2013 три роки 

9) Опис 

Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 29.03.2013 р., 

повноваження та обов'язки виконуються згiдно статуту Товариства та "Положення про Ревiзiйну 

комiсiю", одержання винагороди згiдно укладених контрактiв. Посадова особа непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не 

надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Наглядової 
ради 

Попов Вiктор 

Григорович 
  20 0 20 0 0 0 

Член 

Наглядової 
ради 

Сiкоєв Заурбек 

Володимирович 
  20 0 20 0 0 0 

Член 

Наглядової 
ради 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Група 

компанiй 

"Содружество" 

  36882767 25.0062 36882767 25.0062 0 0 

Член 

Наглядової 
ради 

Антонов Олексiй 

Юрiйович 
  40 0 40 0 0 0 

Член 

Наглядової 
ради  

Логвиновський 

Геннадiй Миколайович 
  23050 0 23050 0 0 0 

Член 

Наглядової 
ради 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Енерго-Лан"  

  180 0 180 0 0 0 

Член 

Наглядової 
ради 

Євчук Мар`ян 

Миколайович 
  0 0 0 0 0 0 

Голова 

правлiння 

Зангiєв Альберт 
Георгiйович 

  0 0 0 0 0 0 

Член Крамаренко Володимир   0 0 0 0 0 0 



правлiння, 

перший 

заступник 

голови 

правлiння 

Борисович 

Член 

правлiння, 

заступник 

голови 

правлiння 

Волконська Валентина 

Миколаївна 
  0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння, 

заступник 

голови 

правлiння - 

головний 

бухгалтер 

Малацковська Олена 

Вiкторiвна 
  0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння, 

заступник 

голови 

правлiння 

Голубєв Вiталiй 

Володимирович 
  0 0 0 0 0 0 

Член 

правлiння, 

начальник 

юридичної 
служби 

Автонагов Iгор 

Вiкторович 
  0 0 0 0 0 0 

Заступник 

голови 

правлiння, 

начальник 

вiддiлу кадрiв 

Патлатий Валентин 

Iванович 
  0 0 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Хмельненко Людмила 

Григорiвна 
  20 0 20 0 0 0 

Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

  92740 0.06288 92740 0.06288 0 0 



"Компанiя з управлiння 

активами 

"Спiвдружнiсть Ессет 
Менеджмент"  

Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Сiкоєв Олег 
Заурбекович 

  0 0 0 0 0 0 

Усього 36998817 25.0849 36998817 25.0849 0 0 

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



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

ПАТ НЕЙЧЕРЕЛ 

ЕНД ЛIКВIФАЙД 

ПЕТРОЛЕМ ГАС 

007341V 

2QG Острiв Мен Дуглас 

Дуглас ЕКЛЕЙМ 

ХАУЗ, Моунт Хевлок, 

буд.12 

 89827918 60.9025 89827918 0 0 0 

Товариство з 
обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Група компанiй 

"Содружество"  

14121018 

73000 Україна 

Херсонська 

Комсомольський м. 

Херсон вул. Петренка, 

буд.18 

 36882767 25.0062 36882767 0 0 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 
особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

прості 
іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Усього 126710685 85.9087 126710685 0 0 0 

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



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові Вид загальних 

зборів* 
X  

Дата 

проведення 
28.03.2014 

Кворум 

зборів** 
86.31 

Опис 

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Херсонгаз" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi 
акцiонерного товариства у 2013 роцi були проведенi 28.03.2014 р. об 11 годинi за адресою: м. Херсон, 

вул. Поповича 3, зi слiдуючим порядком денним: 1.Про обрання секретаря, лiчильної комiсiї 
загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв; 2.Про звiт 
Голови правлiння ПАТ «Херсонгаз» за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

в 2013 роцi та основнi напрямки розвитку Товариства у 2014 роцi; 3.Про звiт Голови Наглядової Ради 

ПАТ «Херсонгаз» за 2013 рiк; 4.Про звiт Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Херсонгаз» про перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк; 5.Про затвердження рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства за 2013 рiк; 6.Про розподiл прибутку товариства за 2013 рiк; 7.Про попереднє схвалення 

значних правочинiв в частинi укладання договорiв на закупiвлю природного газу та його 

транспортування, якi можуть вчиняться товариством протягом 2014-2015 рр. у ходi поточної 
господарської дiяльностi, на суму понад 25 % вартостi активiв за даними останньої фiнансової 
звiтностi товариства; 8.Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства; 

9.Про обрання кiлькiсного та персонального складу членiв Наглядової ради Товариства; 10.Про 

затвердження умов цивiльно – правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 

11.Про встановлення заходiв в економiчнiй дiяльностi товариства для виконання Правлiнням ПАТ 

«Херсонгаз» в 2014 роцi; 12.Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2014 роцi виконання iнвестицiйних 

програм, якi схвалюються щороку в установленому порядку Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 
державне регулювання у сферi енергетики України; 13.Про встановлення заходiв у соцiальнiй 

дiяльностi товариства для виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2014 роцi; 14.Про встановлення 

заходiв у сферi захисту прав та iнтересiв споживачiв газу для виконання Правлiнням ПАТ 

«Херсонгаз» в 2014 роцi; 15.Про встановлення заходiв у природоохороннiй дiяльностi товариства для 

виконання Правлiнням ПАТ «Херсонгаз» в 2014 роцi; 16.Про встановлення заходiв у сферi 

корпоративних вiдносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлiнням ПАТ 

«Херсонгаз» в 2014 роцi. По всiм питанням порядку денного прийнятi позитивнi рiшення. Питання з 
восьмого по шiстнадцяте включенi до порядку денного з урахування внесених пропозицiй акцiонерiв, 

якi окремо володiють бiльше нiж 5 вiдсоткiв акцiй статутного капiталу (на дату надання пропозицiї). 
Позачерговi загальнi збори у 2014 роцi не проводились. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв ПАТ 

"Херсонгаз" за пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства у 2014 роцi 

були проведенi 27.03.2015 р.  

 



9. Інформація про дивіденди 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 
 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
4643949.47 0 1920173.24 0 

Нарахування 

дивідендів на 

одну акцію, грн. 

0.03148556657 0 0.01301860355 0 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0 0 1775359.98 0 

Дата складання 

переліку осіб, які 
мають право на 

отримання 

дивідендів 

27.03.2015  28.03.2014  

Дата виплати 

дивідендів 
01.05.2015  01.05.2014  

Опис 

Згiдно прийнятого рiшення на загальних зборах акцiонерiв ПАТ «Херсонгаз» 27.03.2015 року, про 

виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ «Херсонгаз» в 2014 роцi затверджено: 

1)розмiр рiчних дивiдендiв за результатами роботи у 2014 роцi у сумi 4 643 949,47 грн. (чотири 

мiльйона шiстсот сорок три тисячi дев’ятсот сорок дев’ять грн. 47 коп.), що складає 0,03148556657 

грн. (нуль грн. 03148556657 коп.) на 1 просту акцiю.  

Наглядовою радою 27.03.2015 року затверджено: 

1) дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2014 рiк – 27.03.2015 

року; 

2) порядок виплати дивiдендiв, який викладено в окремому додатку «Повiдомлення про порядок 

виплати нарахованих дивiдендiв за простими акцiями ПАТ «Херсонгаз»; 

3) строк виплати дивiдендiв з 01.05.2015 року - до 28.09.2015 року. 

Розмiр дивiдендiв для виплати конкретному акцiонеру визначається шляхом подiлу загальної суми 

частини чистого прибутку, що пiдлягає розподiлу у виглядi дивiдендiв згiдно iз рiшенням 

Загальних зборiв Товариства вiд 27 березня 2015 року (протокол № 30 вiд 27 березня 2015 року), 

на загальну кiлькiсть акцiй Товариства та подальшим помноженням результату на кiлькiсть акцiй, 

що належать конкретному акцiонеру. Остаточна сума на виплату акцiонеру визначається iз 
точнiстю до двох знакiв пiсля коми iз використанням правил математичного округлення. 

Згiдно п. 5 ст. 30 ЗУ «Про акцiонернi товариства» для виплати дивiдендiв товариство в порядку, 

встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивiденди 

Центральному депозитарiю цiнних паперiв на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з 
обслуговування договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних 

установ та депозитарiїв-кореспондентiв для їх подальшого переказу депозитарними установами на 

рахунки депонентiв або сплати депонентам iншим способом, передбаченим договором, а також 

для їх подальшого переказу депозитарiями-кореспондентами особам, якi мають права на 

отримання доходiв та iнших виплат вiдповiдно до законодавства iншої країни. 

Депозитарна установа, в якiй акцiонер ПАТ «Херсонгаз» вiдкрив власний рахунок в цiнних 

паперах, згiдно умов укладеного мiж акцiонером (депонентом) i вiдповiдною депозитарною 

установою договору про обслуговування рахунку в цiнних паперах виплачує дивiденди такому 

акцiонеру. (Згiдно п. 10 Роздiлу VI Закону України «Про депозитарну систему України»: «Власник 

цiнних паперiв, якi були дематерiалiзованi, зобов’язаний звернутися до обраної емiтентом 

депозитарної установи та укласти з нею договiр про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд 

власного iменi або здiйснити переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi». 

Акцiонерам, якi були зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ 

«Херсонгаз» на дату припинення ведення реєстру, були вiдкритi рахунки у цiнних паперах у 

депозитарнiй установi – товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Нафта-Iнвест» (ТОВ «Нафта-

Iнвест», яке знаходиться за адресою – 73025, м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18; тел: (0552) 32-53-

57. 

Порядок виплати дивiдендiв власникам цiнних паперiв, якi на дату 27.03.2015 не укладали з 



обраною емiтентом депозитарною установою договору про вiдкриття/обслуговування рахунка в 

цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснили переказ належних йому прав на цiннi папери 

на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi наступний: 

1)Акцiонери - фiзичнi особи: 

-шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером поточний рахунок у банку, 

який використовується для перерахування доходiв, крiм заробiтної плати, стипендiї, пенсiї, 
соцiальної допомоги та iнших передбачених законом соцiальних виплат (постанова Нацiонального 

банка України №499 вiд 18.08.2014). 

-шляхом безготiвкового перерахування коштiв поштовим переказом. 

Виплата дивiдендiв акцiонерам-фiзичним особам здiйснюється за умови отримання Товариством 

вiд акцiонера (його уповноваженого представника) письмової заяви про виплату дивiдендiв iз 
зазначенням обраного способу їх отримання.  

З метою проведення iндентифiкацiї особи, яка має право на отримання дивiдендiв до заяви 

додається власноруч завiренi копiї наступних документiв: 

-копiя паспорту; 

-копiя довiдки про присвоєння реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв з 
Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв/ iдентифiкацiйного номера. 

Також у заявi необхiдно зазначити поштову адресу, за якою мають бути перерахованi дивiденди у 

разi обрання способу перерахування поштовим переказом, або реквiзити банкiвського рахунку, 

при обраннi способу перерахування на особистий поточний рахунок у банку (довiдку з банку). 

Заяви та документи переданi по факсу або електронною поштою до уваги не беруться. 

Витрати, пов`язаннi з перерахуванням дивiдендiв (сплата комiсiйних банку, сплата послуг 
установам зв’язку, тощо) проводяться за рахунок суми дивiдендiв, призначених до виплати 

акцiонеру. 

У разi вiдчуження акцiонером Товариства належних йому акцiй пiсля 27 березня 2015 року, але 

ранiше дати фактичної виплати дивiдендiв, право на отримання дивiдендiв залишається в особи, 

зазначеної у такому перелiку. 

Якщо вiдбулися змiни, пов’язанi з iдентифiкацiєю акцiонерiв – фiзичних осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв (П.I.Б., реквiзити документiв, що засвiдчують особу, адреснi данi – для 

фiзичних осiб), акцiонерам необхiдно звернутися до депозитарної установи, в якiй їм вiдкритi їх 

рахунки у цiнних паперах та внести вiдповiднi змiни. Невiдповiднiсть фактичних даних до даних, 

що мiстяться у перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, унеможливить 

виплату дивiдендiв. 

Для проведення виплат фiзичним особам, що вступили у права наслiдування на дивiденди i якi не 

включенi до перелiку акцiонерiв на дату складання перелiку осiб, що мають право на отримання 

дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi, додатково до iнших документiв також 

подається нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про право на спадщину на дивiденди. 

Для проведення виплат фiзичним особам - спiввласникам акцiй подається спiльна заява вiд усiх 

спiввласникiв, або заява одного з них за умови надання цим спiввласником додатково до iнших 

документiв нотарiально завiреної копiї довiреностi вiд усiх iнших спiввласникiв на вчинення таких 

дiй. 

2)Акцiонерам – юридичним особам виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом безготiвкового 

перерахування коштiв на рахунок на пiдставi «Заяви про виплату дивiдендiв юридичнiй особi», 

яка повинна мiстити всi реквiзити, необхiднi для перерахування дивiдендiв, а саме: 

-найменування акцiонера; 

-адреса (юридична та поштова) (для нерезидентiв – також країна реєстрацiї), телефон, тел./факс, 

контактна особа; 

-код ЄДРПОУ (для нерезидентiв – реєстрацiйний номер 

банкiвського/торговельного/судового реєстру країни реєстрацiї); 
-банкiвськi реквiзити одержувача; 

-iншi данi про акцiонера, якi необхiднi для виплати дивiдендiв та передбаченi чинним 

законодавством України. 

Заява про виплату дивiдендiв повинна бути пiдписана керiвником юридичної особи iз вiдбитком 

печатки (для нерезидентiв – вiдбиток печатки проставляється за наявностi) або iншою 

уповноваженою особою на пiдставi окремої довiреностi, примiрник завiреної копiї чи оригiналу 

якої має бути переданий Товариству пiд час подання заяви про виплату дивiдендiв. 

Невиплаченi акцiонерам дивiденди внаслiдок вiдсутностi заяви акцiонера про виплату чи 

вiдсутностi коректних даних про вказаний акцiонером рахунок для перерахування дивiдендiв, або 

якщо сума дивiдендiв, яка призначена для надiслання повiдомлення та виплати вiдповiдному 

акцiонеру, недостатня для покриття витрат Товариства, пов’язаних зi здiйсненням повiдомлення та 

виплати дивiдендiв, депонуються на рахунках Товариства. На суму невиплачених та не отриманих 

акцiонерами дивiдендiв проценти не нараховуються. 

Контактна особа ПАТ «Херсонгаз» з питань виплати дивiдендiв: Журба Тетяна Миколаївна, тел. 



(0552) 417079. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подольський м. Київ Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (0440 279-65-40 

Факс 279-13-22 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис ПАТ "Херсонгаз" не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22760119 

Місцезнаходження 73000 Україна Херсонська Комсомольський м. Херсон Петренка, 18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
263257 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.09.2013 

Міжміський код та телефон (0552) 41-72-45 

Факс 32-53-57 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис ПАТ "Херсонгаз" не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю незалежна аудиторська 

фiрма "Приоритет" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 141245964 

Місцезнаходження 73000 Україна Херсонська Суворовський м. Херсон Белiнського, 15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 
0285 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0552) 26-17-04 

Факс 26-61-34 



Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть 

Опис ПАТ "Херсонгаз" не веде самостiйно реєстр власникiв цiнних паперiв 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 
випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.12.2010 53/21/1/10 

Херсонське 

територiальне 

управлiння Державної 
комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA4000105308 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.05 147494550 7374727.5 100 

Опис Акцiї товариства на фондову бiржу не виставлялись та до лiстингу не включались 

  



XI. Опис бізнесу 

Херсонське виробниче об'єднання газового господарства "Херсонгаз" створено 1 жовтня 1975 р. 

на базi Херсонської мiжобласної виробничо-експлуатацiйної контори скрапленого газу згiдно 

наказу Мiнiстра житлово-комунального господарства України вiд 05.09.1975 р. №299. 

Першочерговим завданням об'єднання було прискорення розвитку систем газопостачання 

природним газом, забеспечення споживачiв областi природним та скрапленим газом, покращення 

технiчного обслуговування газових мереж, споруд на них та газового обладнання. 21.12.1994 р. на 

виконання Указу Президента України № 210/93 вiд 15.06.93 р. "Про корпоратизацiю пiдприємств" 

та Положення про порядок корпоратизацiї пiдприємств, затвердженного Постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України № 508 вiд 05.07.93 р. на базi державного пiдприємства через корпоратизацiю 

було створено вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонгаз". Приватизацiї пiдлягали основнi 

засоби, споруди, механiзми та iнше обладнання необхiдне для реалiзацiї скрапленого газу та 

виконання послуг з iншого виду дiяльностi по газифiкацiї, встановленню газового обладнання, 

проектуванню, ремонту газових приладiв. Трубопроводи природного газу та споруди на них не 

приватизовувались згiдно Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України 26-92 вiд 31.12.92 р. "Про 

затвердження прелiку майнових комплексiв державних пiдприємств, органiзацiй, їх структурних 

пiдроздiлiв основного виробництва, якi не пiдлягають приватизацiї" та Закону України № 2163-XII 

вiд 04.03.1992 р. "Про приватизацiю державного майна". Станом на 31.12.2014 р. 18,72 % майна 

Товариства належить йому на правi власностi, 2,03% майна у користуваннi та господарському 

вiданнi за договорами з мiсцевими радами, 79,25% майна це основнi засоби, щодо яких iснують 

обмеження права власностi, передбаченi чинним законодавством, а саме: державне майно, яке не 

пiдлягає приватизацiї та не увiйшло до статутного капiталу i використовується для забезпечення 

розподiлу газу та облiковується на балансi. 

Предметом дiяльностi Товариства є: - розподiл природного газу, нафтового газу та газу (метану) 

вугiльних родовищ; - постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за 

регульованим тарифом; - безаварiйна та безпечна експлуатацiя систем газопостачання; - розробка 

та видача технiчних умов на газифiкацiю об'єктiв та встановлення газового обладнання 

споживачам областi; - монтаж побутових лiчильникiв газу в газифiкованому житловому фондi; - 

розробка проектно-кошторисної документацiї на будiвництво, реконструкцiю, капiтальний ремонт 

систем газопостачання, газонаповнювальних станцiй i пунктiв на монтаж газового обладнання; - 

будiвництво газових мереж, монтаж газового обладнання на об'єктах нової газифiкацiї; оптова 

торгiвля продовольчими i непродовольчими товарами. 

  

Рiшенням Наглядової Ради затверджена нова органiзацiйна структура ПАТ «Херсонгаз», згiдно 

якої лiквiдованi фiлiй Товариства. Правонаступником всiх прав та обов'язкiв лiквiдованих фiлiй є 
ПАТ «Херсонгаз» (протокол Наглядової Ради вiд 30.09.2014 №15.  

  

У 2014 роцi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу складає 1935 

осiб (з урахуванням ДП з постачання скрапленого газу "Газпостач" (код ЄДРПОУ 36671276) i ДП 

"Херсонгазбуд" (код ЄДРПОУ 36671365)). Крiм того у звiтному перiодi середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв: 33 сумiсникiв та 28 осiб за цивiльно - правовими договорами, 14 

мобiлiзованих. Всi робiтники вiдпрацювали на умовах повного робочого часу. Фонд оплати працi 

штатних працiвникiв у звiтному роцi складає 68 934,5 тис.грн., що бiльше за попереднiй перiод на 

1 851,1 тис.грн., в зв'язку з зростанням середньої заробiтної плати у звiтньому роцi. Враховуючи 

специфiку пiдприємства, для якого необхiдно готувати фахiвцiв високої квалiфiкацiї, на 

пiдприємствi створено учбово-курсовий пункт, в якому щорiчно проходять навчання та 

пiдвищують свою квалiфiкацiю робiтники. Крiм того фахiвцi пiдприємства навчаються на 

семiнарах вiдповiдно до програм НКРЕКП України, НАК "Нафтогаз України".  

  



ПАТ "Херсонгаз" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств 

  

ПАТ "Херсонгаз" не проводить спiльну дiльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб на протязi звiтного перiоду не 

надходили. 

  

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Товариства формується вiдповiдно до встановлених нормативiв 

бухгалтерського облiку, вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi" № 996-XIV та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiти складенi шляхом 

консолiдацiї звiтностi ПАТ «Херсонгаз» ( код 03355353) - яке є материнською компанiєю i двох 

дочiрнiх пiдприємств (ДП з постачння скрапленого газу «Газпостач» ( код 36671276) i ДП 

«Херсонгазбуд»(код 36671365)). 

Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi комп'ютеризовано. Наказом № 2 вiд 03.01.2012 року 

був затверджений «Порядок ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi 

за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi» надалi в наказi про облiкову полiтику вiд №1 

вiд 02.01.2014р. «Про органiзацiю бухгалтерського облiку в 2014 роцi» визначенi подальший 

порядок ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi. 
У фiнансових звiтах данi про наявнiсть i рух об'єктiв основних засобiв, а також амортизацiю 

вiдображаються вiдповiдно до МСБО (IAS) № 16 «Основнi засоби», МСБО (IAS) 36 «Зменшення 

корисностi активi», та iнших МСФЗ (IFRS, IAS). В склад основних засобiв ПАТ «Херсонгаз» 

зараховуються матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у виробництвi, постачаннi 

товарiв, наданнi послуг, або для адмiнiстративних цiлей протягом корисного використання бiльше 

одного року. 

Основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Амортизацiя основних засобiв 

нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного методу. Витрати, понесенi для пiдтримання 

об’єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках 

термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв 

не було.  

У фiнансовiй звiтностi iнформацiя про рух та наявнiсть запасiв вiдображається вiдповiдно до 

МСБО (IAS) 2 «Запаси», який визначає запаси та зумовлює вимоги щодо визначення запасiв як 

активiв та як витрат, оцiнку запасiв та розкриття iнформацiї про запаси. Для цiлей бухгалтерського 

облiку придбанi запаси зараховують на баланс Товариства за первiсною вартiстю i вiдображаються 

за цiнами придбання з урахуванням фактичних витрат на їх придбання. Вибуття запасiв 

проводилося згiдно з затвердженими актами на списання матерiальних запасiв. 

Полiтика щодо дебiторської заборгованостi вiдповiдає МСБО (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти 

подання», МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисностi активiв» та iншими МСФЗ. 

Безготiвковi розрахунки мiж ПАТ «Херсонгаз» та контрагентами здiйснювались через 
уповноваженi банки згiдно з договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом 

перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок одержувача коштiв. 

Облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог «Положення про 

ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України», затвердженого постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 15.02.04 р. №637 (зi змiнами та доповненнями). 

Прибутковi i видатковi касовi ордери оформлювалися своєчасно i у вiдповiдностi до зазначеного 

Положення. 

Визнання облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань у фiнансовiй звiтностi представлена з 
урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). 

Аналiтичний облiк на рахунку 40 «Статутний капiтал» здiйснюється згiдно з Iнструкцiєю «Про 



застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 

господарських пiдприємств та органiзацiй», затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

вiд 30.11.99 р. №291 зi змiнами та доповненнями. Змiст i форма звiту про власний капiтал 

вiдповiдають МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» та iнший МСФЗ. 

Облiк втрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 

2014 рiк проводився i вiдображався в фiнансових звiтах згiдно з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). 

Витрати вiдображались в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 

збiльшенням зобов'язань. 

Витрати визначались витратами звiтного перiоду одночасно з визначенням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. 

  

Основними функцiями Товариства є забезпечення споживачiв областi природним газом, 

експлуатацiя систем газопостачання, виконання iнших видiв робiт, пов'язаних з газифiкацiєю, 

оптова торгiвля продовольчими та непродовольчими товарами. Обсяг протранспортованого 

природного газу за 2014 рiк становить 504,9 млн.куб.м., обсяг постачання природного газу – 358,1 

млн.куб.м. На обслуговуваннi товариства знаходиться 6 тис.км. розподiльчих газових мереж. На 

цих мережах функцiонує 229 газорозподiльчих пунктiв, 1 тис. газорегуляторних i шкафних 

регуляторних пунктiв, 348 катодних станцiй електрохiмiчного захисту газових мереж вiд корозiї, 
27,2 тис. домових регуляторiв тиску та 504 газових колодязiв, експлуатується 556,1 тис. газового 

обладнання, 214,1 тис. газових лiчильникiв. Крiм того Товариством за звiтний перiод газифiковано 

1,2 тис.квартир, додатково встановлено 6,4 тис. лiчильникiв газу, введено в експлуатацiю 6,2 тис. 

газових приладiв.В умовах майстерень виготовляються необхiднi запаснi частини, заготовки для 

газифiкацiї, капiтального та поточного ремонту газового обладнання. У виробничiй лабораторiї 
здiйснюється повiрка, ремонт газових лiчильникiв та виконуються iншi види робiт, якi передбаченi 

Статутом Товариства. 

  

Майно акцiонерiв використовується за призначенням, проводиться технiчний нагляд, ремонт 
машин та обладнання. Станом на 31.12.2014 балансова вартiсть основних засобiв, щодо яких 

iснують обмеження права власностi, передбаченi чинним законодавством, а саме: державне майно, 

яке не пiдлягає приватизацiї та не увiйшло до статутного капiталу i використовується для 

забезпечення розподiлу газу та облiковується на балансi, складає 214 379 тис. грн. В тому числi, 

протягом звiтного перiоду товариство прийняло на баланс безоплатно переданi, за рiшеннями 

мiсцевих органiв самоврядування, газопроводи та споруди на них на суму 1 788 тис. грн., 

отримано за договорами у користування i господарське вiдання газопроводiв та споруд на них на 

суму 2 510,5 тис. грн. Кожного року виконується план капiтального ремонту, затвердженого 

вiдповiдно до договору «Про надання на правi господарського вiдання державного майна, яке 

використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає приватизацiї, 
облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i не може 

бути вiдокремлене вiд його основного виробництва». У 2014 роцi за умовами цьго договору 

виконано ремонт об'єктiв державної власностi на 6 млн.грн. На виконання вимог Порядку 

формування iнвестицiйних програм газопостачальних, газорозподiльних та газотранспортних 

пiдприємств, затвердженого постановою НКРЕ вiд 28.11.2011 р. № 2255, з урахуванням тарифiв на 

транспортування та постачання природного газу, якi дiяли протягом 2014 року - була сформована 

Iнвестицiйна програма по ПАТ "Херсонгаз" на 2014 рiк на загальну суму 22 885 тис.грн, яка 

включає: капiтальнiй ремонт державного та власного майна, придбання основних засобiв, 

встановлення лiчильникiв газу населенню тощо. Виконання Iнвестицiйної програми в рамках 

отриманого фiнансування за звiтнiй 2014 рiк склала 100%. 

  

Протягом 2014 року ПАТ «Херсонгаз» уклав додаткову угоду №1 вiд 30 грудня 2013 року до 

договору купiвлi – продажу природного газу № 2495/ДГ13 вiд16 вересня 2013 року з ТОВ «Група 



компанiй «Содружество» на купiвлю-продаж природного газу для подальшої реалiзацiї категорiї 
споживачiв «промисловi споживачi та iншi суб’єкти господарювання», обсяг природного газу за 

договором – 30 000 тис.м.куб, за цiною на момент укладання договору 3 735,6 грн. за 1000 м.куб., 

яка затверджується Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державний контроль у сферi енергетики, 

у разi змiни НКРЕКП цiни на природний газ, вона є обовязковою для Сторiн Договору, про що 

Сторони укладають додаткову угоду. Пiдставою для укладання договору є забезпечення 

споживачiв природним газом. Змiст договору: кiлькiсть та якiсть газу, порядок та умови передачi 

газу, порядок облiку газу, цiна газу, порядок та умови проведення розрахункiв. 

  

Майно акцiонерiв використовується за призначенням, проводиться технiчний нагляд, ремонт 
машин та обладнання. Державне майно, тобто газопроводи та споруди на них, облiковується на 

балансi товариства на правi господарського вiдання державного майна для забезпечення розподiлу 

природного газу, згiдно з Договором з Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi 

України" № 31/27 вiд 28.02.2013 р. «Про надання на правi господарського вiдання державного 

майна, яке використовується для забезпечення розподiлу природного газу, не пiдлягає 
приватизацiї, облiковується на балансi господарського товариства з газопостачання та газифiкацiї i 
не може бути вiдокремлене вiд його основного виробництва». Термiн безпечної експлуатацiї для 

газових мереж згiдно Правил безпеки систем газопостачання України становить визнано 

тривалiсть у 40 рокiв, споруд газорозподiльних пунктiв (ГРП) - 20 рокiв, газового обладнання ГРП 

та ШРП - 20 рокiв, станцiй катодного захисту газопроводiв (СКЗ) - 8-10 рокiв. ПАТ "Херсонгаз" 

веде окремий облiк нарахування амортизацiйних вiдрахувань та їх використання на полiпшення 

(модернiзацiю, модифiкацiю, реконструкцiю, тощо) основних засобiв та iншi капiтальнi роботи в 

межах затвердженого плану. Цi кошти використовуються на замiну газових мереж, обладнання 

ГРП з вичерпаним термiном експлуатацiї, вiдновлення станцiй катодного захисту, реконструкцiю 

та винос газових мереж та колодязiв iз зони пiдтоплення. Кошти на реконструкцiю систем 

газопостачання, якi знаходяться у державнiй власностi необхiдно передбачити з державного, 

обласного, мiсцевого бюджетiв та цiльової надбавки до вартостi газу вiдповiдно до Постанови 

КМУ. 

  

Найбiльша проблема - невiдповiднiсть дiючих тарифiв на транспортування та постачання 

природного газу, якi не враховують виправданих експлуатацiйних витрат, прирiсту обсягiв робiт, 

та несвоєчасно переглядаються Нацiональною комiсiєю,що здiйснює державне регулювання у 

сферi енергетики та комунальних послуг. 

  

ПАТ "Херсонгаз" в 2014 роцi сплатив штрафних санкцiй на суму 350,5 тис.грн. 

  

Основним джерелом фiнансування дiяльностi ПАТ "Херсонгаз" є дохiд, отриманий вiд послуг з 
розподiлу та постачання природного газу, виконання iнших видiв дiяльностi. Фiнансування 

виконання робiт з транспортування та постачання природного газу проводиться за тарифами на 

транспортування та постачння, якi затверджуються Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi енергетики та комунальних послуг. Розмiр затвердженних тарифiв не 

забеспечує покриття прямих експлуатацiйних витрат по цим видам дiяльностi. Амортизацiйнi 

вiдрахування спрямовуються Товариством виключно на капiтальний ремонт, вiдновлення 

основних засобiв. Вартiсть iнших робiт, послуг, а також реалiзацiя товарiв визначається з 
виправданих витрат i отриманого прибутку. 

  

Такi договори вiдсутнi. 

  



Першочерговим завданням поставленим перед ПАТ «Херсонгаз» на 2015 рiк, є забезпечення 

безаварiйної та безпечної поставки природного газу споживачам Херсонської областi, для чого 

цього року товариством будуть виконанi наступнi заходи щодо: 

1. Поточного та капiтального ремонту систем газопостачання, якi забезпечать їх надiйну 

експлуатацiю; 

2. Iнвестицiйнiй програмi на 2015 рiк, спрямованої на реконструкцiю i модернiзацiю систем 

газопостачання; 

3. Своєчасних розрахункiв за отриманий i реалiзований природний газ; 
4. Заходи з охорони працi, якi включають в себе полiпшення умов працi працiвникiв пiдприємства; 

5. Робота iз забезпечення необхiдними тарифами на транспортування та постачання природного 

газу для нашого пiдприємства; 

6. Отримання максимального прибутку. 

З метою покращення обслуговування споживачiв в 2015 роцi буде продовжена роботу з 
удосконалення цiлодобової служби пiдтримки клiєнтiв у виглядi iнформацiйно-консультацiйного 

центру (Сall-центру); сервiсного центру ПАТ «Херсонгаз», створеного на базi кожного районного 

представництва ПАТ «Херсонгаз» по територiї Херсонської областi, якi працюють за принципом 

Єдиного вiкна; також буде продовжена робота по збiльшенню кiлькостi клiєнтiв (юридичних осiб) 

з якими Товариство буде будувати вiдносини з облiку та технiчного обслуговування систем 

газопостачання за допомогою мережi Iнтернет та засобiв вiддаленого зняття показань приладiв 

облiку. Всi цi заходи дозволять максимально заощадити час нашого клiєнта, при цьому отримати 

повний спектр наданих послуг. 

  

Товариство не здiйснює розробок та дослiджень у звiтньому роцi. 

  

За 2014 рiк до мiсцевих судiв було пiдготовлено та подано 2330 позовних заяв на загальну суму 

1,8 млн.грн., було укладено 218 договiр на реструктуризацiю заборгованостi з населенням на 352,7 

тис.грн., також фактично закiнчено 419 виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованостi з 
фiзичних осiб на 686,4 тис.грн. Сума частково виконаних виконавчих проваджень щодо стягнення 

заборгованостi становить 63,8 тис.грн. 

  

Товариство забезпечує безперебiйне та безаварiйне постачання природного та зрiдженого газу 

всiм споживачам Херсонської областi, постiйно працює по приросту обсягiв з транспортування та 

постачання природного газу, полiпшенню якостi обслуговування i розширенню iнших видiв 

послуг. Для рацiонального i економного використання паливно-енергетичних ресурсiв 

проводяться роботи по встановленню вузлiв облiку, своєчасному проведенню планової перевiрки, 

при необхiдностi здiйснюється їх замiна, проводиться робота по прийому на баланс газових мереж 

та споруд на них. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) Найменування 

основних засобів 
на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
252972 267098 213569 214980 252972 267098 

будівлі та 

споруди 
228085 234146 212887 213800 228085 234146 

машини та 

обладнання 
20121 26072 682 580 20121 26072 

транспортні 
засоби 

4289 4933 0 0 4289 4933 

інші 477 1947 0 0 477 1947 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 252972 267098 213569 214380 252972 267098 

Опис Майно акцiонерiв використовується за призначенням, проводиться технiчний нагляд, ремонт 
машин та обладнання. Основнi засоби, щодо яких iснують обмеження права власностi, 
передбаченi чинним законодавством, а саме: державне майно, яке не пiдлягає приватизацiї та не 

увiйшло до статутного капiталу використовується для забезпечення розподiлу газу та 

облiковується на балансi. В тому числi, протягом звiтного перiоду товариство прийняло на баланс 

безоплатно переданi, за рiшеннями мiсцевих органiв самоврядування, газопроводи та споруди на 

них на суму 1 788 тис. грн., отримало за договорами у користування i господарське вiдання 

газопроводiв та споруд на них на суму 2 510,5 тис. грн. 

Термiн безпечної експлуатацiї для газових мереж згiдно Правил безпеки систем газопостачання 

України становить визнано тривалiсть у 40 рокiв, споруд газорозподiльних пунктiв (ГРП) - 20 

рокiв, газового обладнання ГРП та ШРП - 20 рокiв, станцiй катодного захисту газопроводiв (СКЗ) 

- 8-10 рокiв. ПАТ "Херсонгаз" веде окремий облiк нарахування амортизацiйних вiдрахувань та їх 

використання на полiпшення (модернiзацiю, модифiкацiю, реконструкцiю, тощо) основних засобiв 

та iншi капiтальнi роботи в межах затвердженого плану. Фiнансове забезпечення заходiв щодо 

реконструкцiї газових мереж необхiдно передбачити за рахунок коштiв державного, обласного, 

мiсцевого бюджетiв. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

40589 31007 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
7375 7375 



Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

7375 7375 

Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв проводився у вiдповiдностi до "Методичних 

рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" затверджених 

Рiшенням НКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485, та на кiнець звiтного перiоду вартiсть чистих 

активiв склала 40 589.000 тис.грн. Статутний фонд складає 7 375.000 тис.грн. Неоплачений 

капiтал та вилучений капiтал на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв складає 31 007.000 тис.грн., що бiльше статутного 

капiталу 7 375.00 тис.грн. Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 

Величина статутного капiталу на протязi 2014 року не змiнювалась. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3082 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 330430 X X 

Усього зобов'язань X 333512 X X 

Опис: Зобов`язання за довгостроковими та короткостроковими кредитами банкiв у 

ПАТ "Херсонгаз" вiдсутнi. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 
у натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі 
(тис.грн.) 

у відсотках 

до всієї 
виробленої 
продукції 

у натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим.) 

у 

грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 
реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Розподiл 

природного 

504.9 

млн.м.куб. 
136261.95 0 

504,9 

млн.м.куб. 
136261.95 0 



нафтового газу та 

газу (метану) 

вугiльних родовищ 

2 

Постачання 

природного газу, 

газу (метану) 

вугiльних родовищ 

за регульованим 

тарифом 

358,06 млн.м. 

куб. 
19816.61 0 

358,06 

млн.м.куб. 
19816.61 0 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 41.52 

2 Оплата працi 33.41 

3 
Вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
11.92 

4 Iншi витрати 7.22 

5 Амортизацiя 5.93 

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



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

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

06.08.2014 07.08.2014 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

12.09.2014 12.09.2014 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

30.09.2014 01.10.2014 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю незалежна 

аудиторська фiрма "Прiоритет" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
141245964 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 73000, м.Херсон, вул. Белiнського, 15 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0285 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

98 АБ 001302 15.02.2011 30.11.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю незалежна 

аудиторська фiрма "Прiоритет" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
141245964 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 73000, м.Херсон, вул.Белiнського, 15 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0285 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

98 АБ 001302 15.02.2011 30.11.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

1.1. Аудиторська перевiрка була здiйснена за вимогами Мiжнародних Стандартiв контролю якостi , аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (на далi МСА) та «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi 
iнформацiї емiтента цiнних паперiв» (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого Рiшенням ДКЦПФР 

№1360 вiд 29.09.2011року. 

1.2. Згiдно договору № 367 вiд 30 сiчня 2015 року Аудиторська фiрма «Прiоритет» (свiдоцтво про внесення до Реєстру 

суб’єктiв аудиторської дiяльностi №0285 дiйсне до 30 листопада 2015р.) з 30 сiчня по 27 лютого 2015 року провели 

перевiрку даних консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Херсонгаз» (далi ПАТ 

«Херсонгаз»), що додається, балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2014р., та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi 



результати (сукупний дохiд), рух грошових коштiв, власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також зi 
стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток, (надалi разом – «рiчна 

фiнансова звiтнiсть»). Цю фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням 

концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуваннi вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi разом - МСФЗ). 

Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно складання 

консолiдованої фiнансової звiтностi, в порiвняльнiй iнформацiї в межах встановленої концептуальної основи 

спецiального призначення. 

1.3 Опис важливих аспектiв облiкової полiтики  

1.3.1. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. 
Товариство вперше застосувало МСФЗ пiд час складання фiнансових звiтiв за квартал, що закiнчився 31 березня 2012 

року. Перехiд з П(С)БО до МСФЗ здiйснено вiдповiдно до МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi».  

Консолiдована фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ станом на 31.12.2014р., з урахуванням можливих коригувань, 

якi будуть зробленi в разi змiн стандартiв та тлумачень. 

Облiкова полiтика ПАТ «Херсонгаз» розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство 

використовує при веденi облiку згiдно М(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

Основними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве 

вiдображення, переваження сутi над формою, обачнiсть повнота, порiвняльнiсть. Використання основних якiсних 

характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об’єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, 

результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства.  

1.3.2. Функцiональна валюта; валюта представлення звiтностi. 
Валютою облiку i звiтностi для цiлей пiдготовки даної фiнансової звiтностi є нацiональна валюта України гривня, 

закруглена до тисяч. 

1.3.3. Безперервнiсть дiяльностi . 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, що передбачає здатнiсть 

пiдприємства реалiзовувати свої активи i виконувати свої зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi. 

1.3.4. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики. 

Застосування попередньої оцiнки є важливою частиною складання фiнансової звiтностi i не пiдриває її достовiрностi. 
Суттєвiсть окремих господарських операцiй та об’єктiв облiку визначена керiвництвом пiдприємства у наказi про 

облiкову полiтику. За орiєнтований порiг суттєвостi для активiв, зобов’язань, власного капiталу приймається величина 

в розмiрi 5 вiдсоткiв для пiдсумку всiх активiв, зобов’язань i власного капiталу. 

1.4 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає 
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки i виконання значних правочинiв; стан корпоративного управлiння, у тому числi стан 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявнiсть суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншу iнформацiю, що розкривається емiтентом 

цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдне використання управлiнським 

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового 

аналiзу емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №540 «Безперервнiсть» i МСА №200 «Загальнi цiлi незалежного 

аудитора на проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту». 

Пiдготовлена фiнансова звiтнiсть Товариства вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на 

суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що 

вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 

2. Вiдповiдальнiсть аудитора. 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо звiтностi, на основi результатiв проведеного аудиту. Ми провели 

аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а 

також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не 

мiстять суттєвих викривлень. 

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доходiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансовiй 

звiтностi , а також оцiнку i застосування принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених 

управлiнським персоналом. 

Аудиторами були виконанi процедури згiдно вимог МСА «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання 

достатнiх i прийнятих аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур аудитори звернули увагу на 

доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї що використовувалась ними як аудиторськi докази. Аудиторськi докази 

необхiднi для обґрунтування аудиторської думки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи 

оцiнки ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 

Процедури аудиторiв було сформовано з урахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв 

внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА №240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Виконуючи оцiнку цих ризикiв аудитори розглянули заходи 

внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрностi представлення фiнансової звiтностi, з метою 



розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки, щодо ефективностi 
внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання . 

Аудит включає також оцiнки вiдповiдностi облiкової полiтики що використовується, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 

зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi згiдно облiковим принципам, 

якi є загальноприйнятими в Українi. 

2.1. Аудиторська думка. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014року була пiдготовлена ПАТ «Херсонгаз» 

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Товариство пiдготувало консолiдовану фiнансову звiтнiсть загального призначення станом на 31.12.2014року 

вiдповiдно до МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» вiдповiдно до МСФЗ. 

На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть за рiк що закiнчився 31 грудня 2014року, складена в усiх суттєвих аспектах, 

вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, та ґрунтується обмеженому застосуваннi положень 

МСФЗ. В ходi перевiрки аудитори не отримали свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi 
Товариства. 

Згiдно с МСА №700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА №705 «Модифiкацiї 
думки у звiтi незалежного аудитора» МСА №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi 

незалежного аудитора», аудиторами висловлена умовно-позитивна думка щодо пакету фiнансових звiтiв, в зв’язку з 
чим аудиторський висновок модифiковано незалежним чином. 

2.1.1. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки, є що пiдчас аудиторської перевiрки iснували деякi 

обмеження обсягу роботи аудиторiв, а саме: 

- Аудитор не змiг спостерiгати за iнвентаризацiєю основних засобiв, запасiв, iнших оборотних i необоротних активiв, 

а також зобов'язань, оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами. Проте, ми виконали 

альтернативнi процедури для отримання, достатнiх та вiдповiдних аудиторських доказiв щодо кiлькостi основних 

засобiв. 

- У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення 

податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi 

викривлення. 

Звертаємо Вашу увагу, що дана фiнансова звiтнiсть зроблена з використанням Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi та вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . 

На думку аудиторiв фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.214 року, за винятком обмежень, заданих у цьому 

висновку, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до принципiв облiкової полiтики, включаючи припущення 

управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень. 

3. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi 
Перевiрку Товариства проведено на предмет дотримання вимог Закону України вiд 13.07.99 р. «Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Закону України вiд 19.09.91 р. №1576 - XII «Про господарськi товариства», п. 

15 частина 2 ст. 7 п. 8,9,13 та ст.8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», ст. 40 

Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок в України», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», 

«Про акцiонернi товариства», «Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iнших». 

До перевiрки наданi наступнi документи: 

Статут товариства; 

Свiдоцтво про реєстрацiю в органах державної виконавчої влади та статистики; 

Аналiтичнi вiдомостi; 
Розрахунки; 

Первиннi документи (банкiвськi та касовi документи); 

Фiнансова звiтнiсть за рiк. 

Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi комп'ютеризовано . Наказом № 2 вiд 03.01.2012 року був затверджений 

«Порядок ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi» надалi в наказi про облiкову полiтику вiд №1 вiд 02.01.2014р. «Про органiзацiю бухгалтерського 

облiку в 2014 роцi» визначенi подальший порядок ведення бухгалтерського облiку та формування фiнансової звiтностi 
за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi . 

На кiнець року була проведена iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних 

цiнностей, грошових коштiв, розрахункiв з дебiторами та кредиторами, наказ №264 вiд 14.10.2014р.. Iнвентаризацiя 

була проведена згiдно з «Положенням про iнвентаризацiю активiв та зобов’язань» затвердженим наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України 

вiд 02.09.2014 № 879 iз змiнами та доповненнями. 

Вiдповiдними за фiнансово-господарський стан Товариства на дату складання звiтностi були: 

Голова правлiння Зангiєв А.Г. 

Головний бухгалтер Малацковська О.В. 

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 8 Закону України, вiдповiдальнiсть за органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення 

фiксування факторiв здiйснення господарських операцiй в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi, несе 

управлiнський персонал, який здiйснює керiвництво Товариством, вiдповiдно до законодавства та установчих 

документiв. 

4. Розкриття iнформацiї за видами активiв, зобов'язань та власний капiтал вiдповiдно до законодавства України 



4.1. Розкриття iнформацiї за активами. 

4.1.1. Основнi засоби та їх знос. 

У фiнансових звiтах данi про наявнiсть i рух об'єктiв основних засобiв, а також амортизацiю вiдображаються 

вiдповiдно до МСБО (IAS) № 16 «Основнi засоби», МСБО (IAS) 36 «Зменшення корисностi активi», та iнших МСФЗ 

(IFRS, IAS). 

В склад основних засобiв ПАТ «Херсонгаз» зараховуються матерiальнi об'єкти, що утримуються для використання у 

виробництвi, постачаннi товарiв, надання послуг, або для адмiнiстративних цiлей протягом корисного використання 

бiльше одного року. 

За первiсною вартiстю на 31.12.2014 року основнi засоби облiковуються в сумi 364807,0тис. грн., залишкова вартiсть 

яких складає 267098,0 тис. грн., нематерiальнi активи за залишковою вартiстю в сумi 868,0тис. грн., незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї 3882,0 тис. грн.  

Надходження основних засобiв оформлюється актами приймання - передачi основних засобiв (ф. 03), якi складалися 

на кожний окремий iнвентарний об'єкт основних засобiв за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми 

амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi. 
Протягом звiтного перiоду товариство прийняло на баланс безоплатно переданi, за рiшеннями мiсцевих органiв 

самоврядування, газопроводи та споруди на них на суму 1788 тис. грн., отримано за договорами у користування i 

господарське вiдання газопроводiв та споруд на них на 2 510,5 суму тис. грн. 

Балансова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовується (консервацiя) - 35 тис. грн. 

Рух основних засобiв по групах 

31.12.2014 

Земельнi дiлянки 38  

Будинки, споруди та 

передавальнi пристрої 234 145  

Машини та обладнання 26 072,4 

Транспортнi засоби 4 932,6 

Iнструменти, прилади,  

iнвентар, офiсне обладнання 1270  

Iншi основнi засоби 640  

Разом: 267 098  

 

Товариством капiтально вiдремонтовано газопроводiв та споруд на них на суму 4 315 тис. грн., за рахунок коштiв 

товариства встановлено побутових лiчильникiв газу населенню на суму 6 598,4 тис. грн., вiдремонтовано комплекс 

автогосподарства на суму 1 494,6 тис. грн., вiдремонтовано будiвлi Генiчеського районного управлiння на суму 1 

416,9 тис. грн., збудовано газопровiд високого тиску до сел. Кучерявоволодимирiвка та Червона Поляна на суму 2 

347,6 тис. грн. 

Вибуття основних засобiв оформлюється актами на списання основних засобiв (ф. 03-3). Амортизацiя основних 

засобiв нараховується прямолiнiйним методом, метод нарахування амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, не 

змiнювався. Знос основних засобiв складає 97709,0 тис. грн. 

4.1.2. Запаси 

У фiнансовiй звiтностi iнформацiя про рух та наявнiсть запасiв вiдображається вiдповiдно до МСБО (IAS) 2 «Запаси», 

який визначає запаси та зумовлює вимоги щодо визначення запасiв як активiв та як витрат, оцiнку запасiв та 

розкриття iнформацiї про запаси. Для цiлей бухгалтерського облiку придбанi запаси зараховують на баланс 

Товариства за первiсною вартiстю i вiдображаються за цiнами придбання з урахуванням фактичних витрат на їх 

придбання. Вибуття запасiв проводилося згiдно з затвердженими актами на списання матерiальних запасiв. 

Станом на 31.12.2014 року вартiсть запасiв склала 8666,0 тис. грн., якi в розмiрi окремих класифiкацiйних груп 

складає в сумi (тис. грн.) 

• Матерiали 4 014 

• Паливо 390 

• Тара i тарнi матерiали 36  

• Будiвельнi матерiали 10 

• Запаснi частини 330 

• МШП 266  

• Товари 3 122  

• Iншi матерiали 177 

• Незавершене виробництво 321  

Наявнiсть запасiв пiдтверджується даними звiтiв матерiально-вiдповiдальних осiб. 

4.1.3. Дебiторська заборгованiсть 

Полiтика щодо дебiторської заборгованостi вiдповiдає МСБО (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти подання», МСБО (IAS) 

36 «Зменшення корисностi активiв» та iншими МСФЗ. 

Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включалась до пiдсумку балансу за чистою 

реалiзацiйною вартiстю та станом на 31.12.2014 р. складала 66071,0 тис. грн.  

Дебiторська заборгованiсть за: 

виданими авансами 3029,0 тис. грн.; 



за рахунками з бюджетом складала 3048,0 тис. грн.. 

Iнша поточна заборгованiсть включена до пiдсумку балансу в сумi 3687,0 тис. грн. 

4.1.4. Кошти та розрахунки 

Безготiвковi розрахунки мiж ПАТ «Херсонгаз» та контрагентами здiйснювались через уповноваженi банки згiдно з 
договорами на розрахунково-касове обслуговування шляхом перерахування коштiв з рахунку платника на рахунок 

одержувача коштiв. 

Облiк касових операцiй здiйснювався Товариством у вiдповiдностi до вимог «Положення про ведення касових 

операцiй у нацiональнiй валютi України», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 

15.02.04 р. №637 (зi змiнами та доповненнями). 

Станом на 31.12.2014 р. iншi необоротнi активи, утриманi для продажу, та групи вибуття Товариства складають 2537,0 

тис. грн. 

4.2. Розкриття iнформацiї за зобов'язаннями. 

4.2.1. Забезпечення та довгостроковi зобов'язання. 

Визнання облiк та оцiнка довгострокових зобов'язань у фiнансовiй звiтностi представлена з урахуванням МСФЗ (IFRS, 

IAS). 

Станом на 31.12.2014 року на балансi Товариства облiковуються вiдстроченi податковi зобов’язання в сумi 

1616,0тис.грн. та iншi довгостроковi зобов’язання в сумi 193295,0тис.грн.  

4.2.2. Кредиторська заборгованiсть  

Станом на 31.12.2014 року Товариство мало: 

- кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 85853,0 тис. грн. 

Кредиторська заборгованiсть по розрахункам з бюджетом станом на 31.12.2014 року складала в сумi 3082,0 тис. грн. 

Протягом 2014 року розрахунки по оплатi працi проводились вiдповiдно до чинного законодавства, заборгованiсть 

складає 2247,0 тис. грн. 

Нарахування i сплата єдиного соцiального внеску здiйснювалась Товариством своєчасно, згiдно законодавства, 

заборгованiсть складає 875,0 тис. грн. .  

Поточна кредиторська заборгованiсть склала на 31.12.2014 року 11924,0 тис. грн.. 

На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi достовiрно та повно 

вiдповiдно до встановлених вимог i в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ. 

4.3. Розкриття iнформацiї про власний капiтал. 

Статутний капiтал Товариства станом на 31.12.2014 року склав 7375 тис. грн. (сiм мiльйонiв триста сiмдесят п’ять 

тисяч), згiдно суми зафiксованої в Статутi. Протягом перiоду що перевiрився, розмiр статутного капiталу не 

змiнювався, акцiї ПАТ «Херсонгаз» не вилучались, додаткового випуску не вiдбувалось. Статутний капiтал подiлено 

на 147494550 простих iменних акцiй. 

Аналiтичний облiк на рахунку 40 «Статутний капiтал» здiйснюється згiдно з Iнструкцiєю «Про застосування Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських пiдприємств та органiзацiй», 

затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 р. №291 зi змiнами та доповненнями. Змiст i форма 

звiту про власний капiтал вiдповiдають МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» та iнший МСФЗ. 

Ведення облiку коштiв статутного капiталу вiдповiдало вимогам чинного законодавства. 

Вiдповiдно до даних зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, наданого «ПАТ Нацiональний 

депозитарiй України», акцiонерами, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй є: 
(код 007341V) ПАТ «Нейчерел енд лiквiфайд петролем гас», о-в Мен - 60,90253%; 

(код 14121018) ТОВ «Група компанiй «Содружество», Україна - 25,00619%. 

Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 року складає 33214,0тис. грн. Сума власного капiталу 40589,0 грн.. 

Структура та призначення власного капiталу визначенi в Товариствi об'єктивно та адекватно. 

На думку аудиторiв розкриття iнформацiї про власний капiтал в балансi Товариства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам 

чинного законодавства. 

5. Розкриття iнформацiї про чистi активи. 

Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, 

прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 

Розрахунок чистих активiв здiйснювався згiдно «Методичних рекомендацiй Державної комiсiї та фондового ринку, 

щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства» вiд 17.11.2004 р. №485, з метою реалiзацiй статтi 
155 Цивiльного Кодексу України, зокрема п.3 «якщо пiсля закiнчення другого, та кожного наступного року вартiсть 

чистих активiв виявляється меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законодавством, 

товариство пiдлягає лiквiдацiї». 

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 р. бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам 

чинного законодавства. 

6. Iнформацiя про облiк чистого прибутку. 

6.1. Облiк доходiв. 

У фiнансових звiтах iнформацiя про доходи представлена з урахуванням МСБО (IAS) 18 «Дохiд» та iнших МСФЗ 

(IFRS, IAS). Дохiд визначався пiд час збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, що зумовлювало зростання 

власного капiталу. 

Визнанi доходи класифiкувалися в бухгалтерському облiку за групами: 

- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї - 521706,0тис. грн. 



- iншi операцiйнi доходи - 43618,0 тис. грн. 

6.2. Облiк витрат 
Облiк втрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2014 рiк проводився i 

вiдображався в фiнансових звiтах згiдно з урахуванням МСФЗ (IFRS, IAS). 

Витрати вiдображались в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. 

Витрати визначались витратами звiтного перiоду одночасно з визначенням доходу, для отримання якого вони 

здiйсненi. 

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (послуг) 494888,0тис.грн. 

- адмiнiстративнi витрати 14397,0тис. грн. 

- витрати на збут 5593,0 тис. грн. 

- iншi операцiйнi витрати 36587,0 тис. грн. 

- iншi витрати з податку на прибуток 2357,0 тис. грн.. 

6.3. Облiк податку на прибуток. 

Визначення фiнансового результату вiдбувалося згiдно з чинним законодавством. Чистий прибуток за 2014 рiк по 

ПАТ «Херсонгаз» складає: 11502,0 тис. грн. Протягом 2014 року Товариство не мало зобов'язань за випусками цiнних 

паперiв, що потребують додаткового забезпечення. 

Висновок 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi 

вiдбувалися протягом звiтного перiоду в ПАТ «Херсонгаз» та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан 

емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв, визначаються частиною 1 ст. 41 Закону України «Про 

цiнi папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. 
На основi проведеного аудиторами тестування доказiв можна зазначити, що фiнансова звiтнiсть та бухгалтерський 

облiк вiдображенi в суттєвих аспектах, фiнансове становище публiчного акцiонерного товариства «Херсонгаз» станом 

на 31 грудня 2014 року, за рiк, що минув стабiльне. 

Аудиторська перевiрка забезпечує обґрунтовану впевненiсть для висловлення думки, що перевiрена iнформацiя дає 
дiйсне уявлення про реальний склад активiв, власного капiталу, зобов'язань, прибуткiв i активiв, рух грошових коштiв, 

за рiк що минув на зазначену дату, та результатiв дiяльностi суб'єкта перевiрки. 

Фiнансовi звiти визначають вимоги МСФЗ, якi суб'єкт господарювання, публiчне акцiонерне товариство «Херсонгаз», 

використовує для складання звiтiв. 

ДОВIДКА 

про фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства «Херсонгаз»станом на 31.12.2014 рiк 

Фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства «Херсонгаз» залежить вiд виробничих результатiв дiяльностi, 
ефективностi органiзацiї i використання фiнансових ресурсiв. Чим вище показники виробництва i реалiзацiї продукцiї, 

послуг, нижче їхня собiвартiсть, тим вище рентабельнiсть i прибуток, тим краще фiнансовий стан Товариства.  

З метою оцiнки фiнансового стану Товариства зроблений аналiз балансу i звiту про фiнансовi результати за 

допомогою сукупностi показникiв платоспроможностi i фiнансової стабiльностi, що дозволили визначити тi чи iншi 

незбалансованостi руху засобiв у публiчного акцiонерного товариства «Херсонгаз», зокрема: 

1. Загальний коефiцiєнт покриття К 1.1 по Товариству на 31.12.2014 р. дорiвнює 0,738 вiн характеризує 
спiввiдношення мiж усiма поточними активами i короткостроковими зобов'язаннями Товариства, тобто достатнiсть 

оборотних коштiв для погашення боргiв протягом року. Значення цього показника оптимально в межах 2-2,5.  

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К 1,3 складає 0,108 це означає, що найближчим часом Товариство не здатне 

оплатити свої короткостроковi борги. Значення цього коефiцiєнта повинне бути не бiльш 0,25-0,35; 

3. Коефiцiєнт промiжної лiквiдностi К 1,2 дорiвнює 0,675. Цей коефiцiєнт повинний бути в межах 0,7-0,8; 

4. Коефiцiєнт фiнансової лiквiдностi К2 складає 8.217. Цей показник свiдчить про рiвень використання Товариством 

кредитних джерел формування оборотних коштiв. Цей коефiцiєнт повинний бути 0,25-0,5; 

5. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi К3 по Товариству складає 0,108 i показує питому вагу власного капiталу в 

загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть, чим вище цей коефiцiєнт, тим краще фiнансовий стан 

Товариства. Коефiцiєнт повинний бути бiльше 0,5; 

6. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 характеризує залежнiсть пiдприємства вiд притягнутих засобiв i 

дорiвнює 8.217 при нормативi 0,5-1,0. 

Можливi фактори ризику в дiловiй дiяльностi Товариства : 

- незадовiльна платоспроможнiсть партнерiв в Українi; 

- нестабiльнiсть податкового i валютного законодавства та зарегульованiсть дiяльностi . 
 

ПОКАЗНИКИ 

платоспроможностi i фiнансової стiйкостi 

по публiчному акцiонерному товариству «Херсонгаз» 

№п/п Показники на31.12.2014р. Норматив  

1. Коефiцiєнти лiквiдностi:  
Загальний коефiцiєнт покриття  

II роздiл +III роздiл активу балансу  

К1.1= ---------------------------------------------- 0,738 2,0-2,5 

III роздiл + IV* роздiл пасиву балансу  



Промiжний  

II роздiл – (ряд..1100) 

К1.2=---------------------------------------------- 0,675 0.7-0.8 

III роздiл + IV* роздiл пасиву балансу  

Абсолютної лiквiдностi  
ряд. 1166 + 1167 балансу  

К1.3---------------------------------------------------- 0,108 0,25-0,35 

III роздiл + IV* роздiл пасиву балансу  

2. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi: 
II роздiл + III роздiлу пасиву балансу 

К2 =--------------------------------------------- 8,217 0,25-0,5 

I роздiл пасиву балансу  

 

3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi: 
I роздiл пасиву балансу  

К3 =----------------------------------------------- 0,108 0,5  

I роздiл + II роздiл + III роздiл активу балансу 

 

4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) 

II роздiл +III роздiл + IV роздiл + V роздiл пасиву балансу  

К6 =---------------------------------------------- 8,217 0,5-1,0 

I роздiл пасиву балансу  

 

*Доходи майбутнiх перiодiв включаються в розрахунок коефiцiєнта в тiй частинi, що буде цiлком зароблена протягом 

операцiйного циклу пiдприємства, чи, якщо тривалiсть операцiйного циклу менш 12 мiсяцiв, - протягом року, 

починаючи з дати складання балансу.  

 

 

 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2014 1 0 

2 2013 1 0 

3 2012 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Згiдно Статуту ПАТ "Херсонгаз" реєстрацiю акцiонерiв для 

участи в загальних зборах здiйснює реєстрацiйна комiсiя, персональний склад якої 
затверджує Наглядова рада ПАТ "Херсонгаз". 

Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X  

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть): Згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ 

"Херсонгаз" голосування на загальних зборах акцiонерiв з питань порядку 

денного вiдбувається бюлетеннями, форму та змiст яких затверджує Наглядова 

рада "ПАТ "Херсонгаз". 

Ні 

 

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

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 



Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): У звiтному перiодi не проводились позачерговi загальнi збори 

ПАТ "Херсонгаз" 
Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  2 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
12 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  У складi Наглядової ради не 

створенi комiтети 

Інші (запишіть)   

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 



Винагорода є фіксованою сумою  X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій  

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  Згiдно цивiльно-правових 

договорiв укладених з членами 

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   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Повиннi мати цивiльну дiєздатнiсть  X 

 

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

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

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

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)  Персональний склад Наглядової 
ради ПАТ "Херсонгаз" був 

обраний у повному складi за 

рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв 28.03.2014 р. (протокол 

№ 29). Члени Наглядової ради 

самостiйно ознайомленi iз змiстом 

внутрiшнiх документiв ПАТ 

"Херсонгаз". 

 

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 відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 6 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 
жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

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

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

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

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  



Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iншi документи вiдсутнi 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 
оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 
акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  



 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Згiдно Статуту ПАТ "Херсонгаз" 

прийняття рiшення про 

затвердження зовнiшнього аудиту 

належить до виключної 
компетенцiї Наглядової ради ПАТ 

"Херсонгаз" 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Протягом останнiх трьох рокiв 

ПАТ "Херсонгаз" не змiнювало 

зовнiшнього аудитора.  

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово 

господарської дiяльностi ПАТ 

"Херсонгаз" здiйснює Ревiзiйна 

комiсiя, повноваження якої 
визначеннi Статутом ПАТ 

"Херсонгаз" та Положення про 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"Херсонгаз". 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 



За зверненням виконавчого органу   X 

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

Інше (запишіть)  З власної iнiцiативи, у 

вiдповiдностi до повноважень, якi 

визначеннi Статутом ПАТ 

"Херсонгаз" та Положення про 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ 

"Херсонгаз". 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X  

Інше (запишіть): Надана пропозицiя щодо видiлення коштiв з вiдповiдних 

бюджетiв на встановлення побутових лiчильникiв газу населенню Херсонської 
областi  

  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 



У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

Територія  за КОАТУУ 6510100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
1750  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
Поповича, 3, м. Херсон, Херсонська обл., 

73036 
 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 
стандарти 

фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 356 823 413 

первісна вартість 1001 503 969 577 

накопичена амортизація 1002 147 146 164 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3911 3854 149 

Основні засоби: 1010 249247 263740 191669 

первісна вартість 1011 333666 359366 257422 

знос 1012 84419 95626 65773 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 9882 9882 5948 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 1668 

Відстрочені податкові активи 1045 112 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 263508 278299 199847 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 4703 4681 5102 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 321 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 4297 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 47572 65906 47513 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

9590 

 

2245 

 

20483 

з бюджетом 1135 3563 2967 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 2787 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1405 828 597 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 15373 13734 3910 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 110 103 55 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2513 2660 0 

Усього за розділом II 1195 84829 93124 78724 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 348337 371423 278571 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 
стандарти 

фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7375 7375 7375 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23041 32731 13020 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 30416 40106 20396 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 1624 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 195608 193295 168910 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 195608 194919 168910 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 1401 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 50416 84909 29956 

за розрахунками з бюджетом 1620 5224 2829 4446 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 1029 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 836 712 425 

за розрахунками з оплати праці 1630 1793 1922 973 

за одержаними авансами 1635 0 0 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 16894 11476 11856 

Доходи майбутніх періодів 1665 45516 34166 41081 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 233 384 529 

Усього за розділом IІІ 1695 122313 136398 89265 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 348337 371423 258571 

 

Примітки 

Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк, що закiнчився 

31.12.2014 р. складений вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi.  

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 475297 406992 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 457031 ) ( 379990 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

18266 

 

27002 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 37869 37388 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 11102 ) ( 14794 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 31179 ) ( 38678 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

13854 

 

10918 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

13854 

 

10918 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2244 4359 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

11610 

 

6559 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11610 6559 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 70341 57612 

Витрати на оплату праці 2505 61656 59050 

Відрахування на соціальні заходи 2510 21869 21132 

Амортизація 2515 11642 10475 



Інші операційні витрати 2520 17379 12016 

Разом 2550 182887 160285 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 147494550 147494550 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.07871 0.04447 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк, що закiнчився 

31.12.2014 р. складений вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi.  

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
 

3000 

 

517871 

 

456526 

Повернення податків і зборів 3005 100 165 

у тому числі податку на додану вартість 3006 100 0 

Цільового фінансування 3010 955 882 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 29268 40465 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 914 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 763 750 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
 

3100 

 

( 422960 ) 

 

( 373153 ) 

Праці 3105 ( 51819 ) ( 51665 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 25614 ) ( 26269 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 40623 ) ( 38475 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1325 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 18096 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 21202 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 4495 ) ( 1541 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4360 7685 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 113 7 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 2000 ) 

необоротних активів 3260 ( 3097 ) ( 3774 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2984 -5767 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 1401 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 1401 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 1585 ) ( 1509 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 29 ) ( 27 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3015 -135 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1639 1783 

Залишок коштів на початок року 3405 15373 13590 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 13734 15373 

 

Примітки 

Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк, що закiнчився 

31.12.2014 р. складений вiдповiдно до Мiжнародних 
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Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року Стаття 
Код 

рядка 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 
3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк ПАТ 

"Херсонгаз" складений за прямим методом 

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз" за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 7375 0 0 0 23041 0 0 30416 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 7375 0 0 0 23041 0 0 30416 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 11610 0 0 11610 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 
спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 1920 0 0 1920 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 9690 0 0 9690 

Залишок на 

кінець року 
4300 7375 0 0 0 32731 0 0 40106 

 

Примітки 
Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р. складений 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

Територія  за КОАТУУ 6510100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 35.22 

Середня кількість 

працівників 
2010  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса вул. Поповича, 3, м.Херсон, 73036  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2014 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 
стандарти 

фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 380 868 437 

 первісна вартість 1001 528 1014 601 

 накопичена амортизація 1002 148 146 164 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3911 3882 246 

Основні засоби: 1010 252972 267098 194757 

 первісна вартість 1011 338947 364807 261086 

 знос 1012 85975 97709 66329 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

 первісна вартість 1016 0 0 0 

 знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

 первісна вартість 1021 0 0 0 



 накопичена амортизація 1022 0 0 0 

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

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 142 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 257405 271848 197108 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 7175 8666 5664 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 321 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 4297 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 47883 66071 46754 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

 за виданими авансами 

 

1130 

 

10543 

 

3029 

 

21856 

 з бюджетом 1135 3583 3048 646 

 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 2837 0 

 з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4271 3687 667 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 16553 15077 5039 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 174 138 100 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

 резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

 резервах незароблених премій 1183 0 0 0 



 інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 2304 2537 23 

Усього за розділом II 1195 92486 102253 85046 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 349891 374101 282154 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 
стандарти 

фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7375 7375 7375 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23632 33214 13392 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 31007 40589 20767 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 1616 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 195608 193295 193295 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

 резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

 інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 195608 194911 168910 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 1401 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

 за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

 за товари, роботи, послуги 1615 50195 85853 29886 

 за розрахунками з бюджетом 1620 5056 3082 4493 

 у тому числі з податку на прибуток 1621 814 0 0 

 за розрахунками зі страхування 1625 949 875 554 

 за розрахунками з оплати праці 1630 2012 2247 1244 

 за одержаними авансами 1635 0 0 0 

 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

 за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 17370 11924 12377 

Доходи майбутніх періодів 1665 46055 34229 43140 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 238 391 783 

Усього за розділом IІІ 1695 123276 138601 92477 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 349891 374101 282154 

 

Примітки 

Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк що закiнчився 

31.12.2014 р. складений вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Звiти складено шляхом 

консолiдацiї звiтностi ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 

03355353), яка є материнською компанiєю, та двох 

дочiрнiх пiдприємств: ДП з постачання скрапленого газу 

«Газпостач» (код ЄДРПОУ 36671276) i ДП 

«Херсонгазбуд» (код ЄДРПОУ 36671365). Роз'яснення до 

фiнансової звiтностi наведенi у Примiтках до 

консолiдованих фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 

31.12.2014 р.  

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 521706 447981 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 494888 412474 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

26818 

 

35507 

 збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 43618 44138 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14397 ) ( 18049 ) 

Витрати на збут 2150 ( 5593 ) ( 5544 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 36587 ) ( 45271 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

2190 13859 10781 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

 прибуток 

 

2290 

 

13859 

 

10781 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 2357 4381 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

11502 

 

6400 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 11502 6400 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

 власникам материнської компанії 
 

2470 

 

0 

 

0 

 неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 
 власникам материнської компанії 

 

2480 

 

0 

 

6400 

неконтрольованій частці 2485 0 0 

 



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 73697 60564 

Витрати на оплату праці 2505 67495 65200 

Відрахування на соціальні заходи 2510 23998 23276 

Амортизація 2515 12026 10997 

Інші операційні витрати 2520 20139 13597 

Разом 2550 197355 173634 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 147494550 147494550 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.07798 0.04339 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк що закiнчився 

31.12.2014 р. складений вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Звiти складено шляхом 

консолiдацiї звiтностi ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 

03355353), яка є материнською компанiєю, та двох 

дочiрнiх пiдприємств: ДП з постачання скрапленого газу 

«Газпостач» (код ЄДРПОУ 36671276) i ДП 

«Херсонгазбуд» (код ЄДРПОУ 36671365). Роз'яснення до 

фiнансової звiтностi наведенi у Примiтках до 

консолiдованих фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 

31.12.2014 р.  

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
 

3000 

 

568683 

 

507124 

Повернення податків і зборів 3005 101 165 

у тому числі податку на додану вартість 3006 100 0 

Цільового фінансування 3010 1009 941 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 29268 40635 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 999 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 4442 2822 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 ( 463085 ) ( 410270 ) 

Праці 3105 ( 57397 ) ( 57964 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 28430 ) ( 29647 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 42892 ) ( 41823 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1344 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 19296 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 22096 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 7931 ) ( 4062 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 4767 7921 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 0 

необоротних активів 3205 212 7 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 3425 ) ( 3915 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3213 -3908 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 1630 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 1401 525 

Сплату дивідендів 3355 ( 1585 ) ( 1509 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 44 ) ( 47 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 1400 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3030 -1851 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1476 2162 

Залишок коштів на початок року 3405 16553 14391 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 15077 16553 

 

Примітки 

Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк що закiнчився 

31.12.2014 р. складений вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. Звiти складено шляхом 

консолiдацiї звiтностi ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 

03355353), яка є материнською компанiєю, та двох 

дочiрнiх пiдприємств: ДП з постачання скрапленого газу 

«Газпостач» (код ЄДРПОУ 36671276) i ДП 

«Херсонгазбуд» (код ЄДРПОУ 36671365). Роз'яснення до 

фiнансової звiтностi наведенi у Примiтках до 

консолiдованих фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 

31.12.2014 р.  

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2015 | 01 | 01 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Херсонгаз" 
за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2014 р. 

 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року Стаття 
Код 

рядка 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

 амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

 збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

 збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості: 
 за товари, роботи, послуги 

 

3561 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0 

 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0 

 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
 фінансових інвестицій 

 

3200 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

 відсотків 

 

3215 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

 дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 

 фінансових інвестицій 

 

3255 

 

X 

 

0 

 

X 

 

( 0 ) 

 необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 



Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 

Власного капіталу 

 

3300 

 

0 

 

X 

 

0 

 

X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 

 

3345 

 

X 

 

0 

 

X 

 

0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк ПАТ 

"Херсонгаз" складений за прямим методом 

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз" за ЄДРПОУ 03355353 

 (найменування)   

 

Консолідований звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2014 р. 

 

Належить власникам материнської компанії 

Стаття 
Код 

рядка зареєстрований 

капітал 

капітал у 

дооцінках 

додатковий 

капітал 

резервний 

капітал 

нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

неоплачений 

капітал 

вилучений 

капітал 
всього 

Неконтрольована 

частка 
Разом 

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

Залишок на 

початок року 
4000 7375 0 0 0 23632 0 0 31007 0 31007 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 7375 0 0 0 23632 0 0 31007 0 31007 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 

період 

4100 0 0 0 0 11502 0 0 11502 0 11502 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів 
4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові 
різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного доходу 

асоційованих і 
спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 1920 0 0 1920 0 1920 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного капіталу 
4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, належна 

до бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



заохочення 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій (часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної вартості 
акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої 
частки в дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 0 0 0 9582 0 0 9582 0 9582 

Залишок на кінець 

року 
4300 7375 0 0 0 33214 0 0 40589 0 40589 

 

Примітки 

Фiнансовий звiт ПАТ "Херсонгаз" за рiк що закiнчився 31.12.2014 р. складений 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiти складено шляхом 

консолiдацiї звiтностi ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 03355353), яка є 
материнською компанiєю, та двох дочiрнiх пiдприємств: ДП з постачання 



скрапленого газу «Газпостач» (код ЄДРПОУ 36671276) i ДП «Херсонгазбуд» (код 

ЄДРПОУ 36671365). Роз'яснення до фiнансової звiтностi наведенi у Примiтках до 

консолiдованих фiнансових звiтiв за рiк, що закiнчився 31.12.2014 р.  

Керівник Зангiєв Альберт Георгiйович 

Головний бухгалтер Малацковська Олена Вiкторiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ПРИМIТКИ ДО КОНСОЛIДОВАНИХ ФIНАНСОВИХ ЗВIТIВ 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року 

(у тисячах українських гривень) 

1. Загальна iнформацiя про дiяльнiсть товариства. 

Публiчне акцiонерне товариство "Херсонгаз" – це пiдприємство в системi паливно-енергетичного 

комплексу України. ПАТ "Херсонгаз" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї Херсонської областi, 

має 2 дочiрнi пiдприємства та 2010 працюючих фахiвцiв високої квалiфiкацiї. 
Станом на 01 сiчня 2015 року товариство обслуговує 2 тисячi пiдприємств, 267 тисяч абонентiв - 

споживачiв природного газу, понад 116 тисяч абонентiв скрапленого газу. На обслуговуваннi 

товариства знаходиться бiльше 6 тис. км розподiльчих газових мереж, 229 газорозподiльних 

пунктiв, 1020 шафних станцiй, 348 катодних станцiй електрохiмiчного захисту газових мереж вiд 

корозiї, 27,2 тис. шт. домових регуляторiв тиску i 504 газових колодязя, експлуатується 556,1 тис. 

одиниць газового обладнання, 214 тис. газових лiчильникiв, введено в експлуатацiю 6,2 тис. 

газових приладiв.  

За 2014 рiк газифiковано 1,2 тис. квартир, встановлено 6,4 тис. газових лiчильникiв. Протягом 

2014 року в експлуатацiю введено 18,3 км новозбудованих мереж газопостачання.  

У 2014 роцi в Херсонськiй областi нещасних випадкiв, пов’язаних з використанням газу в побутi 

не зареєстровано.  

Нашi спецiалiсти мають високий рiвень квалiфiкацiї, що дозволяє не тiльки проводити надскладнi 

газовi роботи, а й гарантувати кожному споживачу якiсне технiчне обслуговування i професiйний 

ремонт, виконувати весь комплекс робiт з технiчного обслуговування систем газопостачання м. 

Херсона та Херсонської областi на найвищому рiвнi. 

У звiтному перiодi в структурi товариства вiдбулися змiни, а саме: були лiквiдованi вiдокремленi 

структурнi пiдроздiли - 11 фiлiй та створенi структурнi пiдроздiли на правах цехiв - 5 мiжрайонних 

управлiнь з подiлом на дiльницi, та одне районне управлiння. Чисельнiсть скоротилась на 65 осiб. 

2. Основи надання iнформацiї. 
Заява про вiдповiднiсть Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. 
Консолiдованi фiнансовi звiти ПАТ «Херсонгаз», за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, 

складенi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiти складено шляхом 

консолiдацiї звiтностi ПАТ «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 03355353), яка є материнською компанiєю, 

та двох дочiрнiх пiдприємств: ДП з постачання скрапленого газу «Газпостач» (код ЄДРПОУ 

36671276) i ДП «Херсонгазбуд» (код ЄДРПОУ 36671365). ПАТ «Херсонгаз» та дочiрнi 

пiдприємства здiйснюють бухгалтерський облiк згiдно Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 

облiку. 

Консолiдованi фiнансовi звiти товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, були 

затвердженi до випуску 27 березня 2015 року. 

Пiд термiном «Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi» надалi в широкому сенсi розумiються 

стандарти й тлумачення, якi прийнятi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО/IASB):  

- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ/IFRS);  

- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО/IAS);  

-Тлумачення, якi розробленнi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(IКМСФЗ/IFRIC) або Постiйним комiтетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 

3. Доходи 

Доходи визначенi згiдно з вимогами МСБО 18 «Дохiд». 

Основними доходами дiяльностi материнської компанiї є реалiзацiя природного газу та послуг з 
його транспортування та постачання, а також додаткових робiт, пов’язаних з провадженням 

господарської дiяльностi з постачання та розподiлу природного газу та не включених до складу 



тарифiв на постачання та розподiл природного газу (видача технiчних умов на пiдключення до 

газорозподiльних мереж, пусконалагоджувальнi роботи газифiкованих об’єктiв, врiзки у газовi 

мережi, прийняття до експлуатацiї газифiкованих об’єктiв, монтаж газового обладнання та 

побутових лiчильникiв газу у ранiше газифiкованих квартирах), крiм того, iнших, крiм 

лiцензованих, видiв дiяльностi (будiвництво газових мереж та споруд на них, газифiкацiя (монтаж 

газового обладнання та побутових лiчильникiв при новому будiвництвi), проектна дiяльнiсть, 

технiчне обслуговування за договорами, ремонт та обслуговування газового обладнання та 

побутових лiчильникiв за заявами споживачiв, оптова торгiвля. У 2014 роцi товариство 

здiйснювало роботи по стандартному та нестандартному приєднанню нових споживачiв до Єдиної 
газотранспортної системи України, вiдповiдно до постанов Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
регулювання у сферi енергетики вiд 31.01.2013 №75, №76 та №77. 

Структура доходiв материнської компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року: 

Дохiд вiд продажу товарiв та послуг ( без ПДВ) 475 297 (тис. грн..) 

Iншi доходи 37 869 

Структура доходiв ДП «Херсонгазбуд» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року: 

Дохiд вiд продажу товарiв та послуг 7 908 (тис. грн..)  

Iншi доходи 26 

Iншi фiнансовi доходи 62 

Структура доходiв ДП з постачання скрапленого газу «Газпостач» за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2014 року: 

Дохiд вiд продажу товарiв та послуг 38 501 (тис. грн..) 

Iншi операцiйнi доходи 5 653  

Iншi доходи 8 

4. Витрати 

Структура витрат материнської компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (тис. грн..): 

Собiвартiсть продажу товарiв, робiт (послуг) 298 458 

Адмiнiстративнi витрати 11 102  

Iншi операцiйнi витрати 31 179  

Структура витрат ДП «Херсонгазбуд» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року (тис. грн..): 

Собiвартiсть продажу товарiв, робiт (послуг) 6 911  

Адмiнiстративнi витрати 1 076 

Iншi витрати 75 

Структура витрат ДП з постачання скрапленого газу «Газпостач» за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2014 року (тис. грн.): 

Собiвартiсть продажу товарiв, робiт (послуг) 30 946  

Адмiнiстративнi витрати 2 219 

Iншi операцiйнi витрати 5 272 

Витрати на збут 5 593  

Iншi витрати 46 

Витрати включенi до складу Звiту про сукупнi прибутки та збитки на пiдставi принципу 

нарахування, вiдображенi в бухгалтерському облiку в тому перiодi, до якого вони вiдносяться 

одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесенi.  

За пiдсумками дiяльностi за 2014 рiк материнська компанiя отримала чистий прибуток у сумi 11 

610 тис. грн. 

За пiдсумками дiяльностi за 2014 рiк ДП «Херсонгазбуд» отримала 100 тис. грн. чистого убутку.  

За пiдсумками дiяльностi у 2014 роцi ДП з постачання скрапленого газу «Газпостач» отримала 8 

тис. грн. убутку.  

5. Податки  

Товариство сплачує податки вiдповiдно до законодавства України. 

Податок на додану вартiсть розраховано i сплачено згiдно Податкового кодексу України 

(законодавчо встановлена ставка податку на додану вартiсть 20%) . У 2014 роцi материнською 

компанiєю сплачено до бюджету 18 096 тис. грн. податку на додану вартiсть, збiру у виглядi 

цiльової надбавки до дiючого тарифу на природний газ сплачено 8 594 тис. грн., податку на 



прибуток та авансових внескiв з податку на прибуток материнською компанiєю сплачено 1 325 

тис. грн., 581 тис. грн. плати за землю, 117 тис. грн. екологiчного збору, 6,8 тис. грн. збору за 

спецiальне використання водних ресурсiв. 

ДП «Херсонгазбуд» у 2014 роцi сплачено ПДВ 80,4 тис. грн., податку на прибуток – 19 тис. грн., 

єдиного соцiального внеску – 687,3 тис. грн..  

ДП з постачання скрапленого газу «Газпостач» у 2014 роцi сплачено ПДВ до бюджету у сумi 1120 

тис. грн., плати за землю 125,8 тис. грн., плати за воду – 0,4 тис. грн., екологiчного збору – 7,8 тис. 

грн., єдиного соцiального внеску 2 128,8 тис. грн.. 

 

6. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання 

Материнська компанiя. 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшує суму оподаткування:  

Вiдстроченi податковi зобов’язання (тис. грн.) 

Нематерiальнi активи 166 

Залишкова вартiсть основних засобiв 13 339  

Разом: 13 505  

Податковий ефект тимчасових рiзниць , який зменшує суму оподаткування:  

Вiдстроченi податковi активи 

Забезпечення виплат персоналу 4 481  

Разом: 4 481 

Вiдстрочене податкове зобов’язання  

( за ставкою, що буде дiяти у 2015 роцi 18%) 1 624 

ДП з постачання скрапленого газу «Газпостач» ПАТ «Херсонгаз» 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, що збiльшує суму оподаткування:  

Вiдстроченi податковi активи (тис. грн.) 

Забезпечення виплат персоналу 10,2 

Разом: 10,2  

Податковий ефект тимчасових рiзниць , який зменшує суму оподаткування:  

Вiдстроченi податковi зобов’язання  

Залишкова вартiсть основних засобiв 7,3 

Разом: 7,3 

Вiдстроченi податковi активи 

( за ставкою, що буде дiяти у 2015 роцi 18%) 0,5 

ДП «Херсонгазбуд» 

Податковий ефект тимчасових рiзниць, який зменшує суму оподаткування:  

Вiдстроченi податковi активи (тис. грн.) 

Залишкова вартiсть основних засобiв 29,1 

Забезпечення майбутнiх виплат персоналу 13,1  

Разом: 42,1  

Вiдстрочений податковий актив ( за ставкою, що буде дiяти у 2015 роцi 18%) 7,6 тис. грн.. 

У консолiдованому Звiтi про фiнансовий стан, згiдно МСФЗ 12 до складу вiдстрочених податкових 

зобов’язань включена сума 1 616 тис. грн. 

7. Основнi засоби 

У консолiдованому звiтi про фiнансовий стан основнi засоби вiдображенi за собiвартiстю їх 

придбання. Амортизацiя основних засобiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. Витрати, понесенi для пiдтримання об’єктiв в робочому станi, включались до складу 

витрат. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а 

також змiни методiв амортизацiї основних засобiв не було.  

Станом на 31.12.2014 у складi основних засобiв, є такi, що виступають забезпеченням 

банкiвського кредиту, вiдповiдно до Генеральної кредитної угоди вiд 30.04.2013 № 6913N2 

укладеної з АТ «Укрексiмбанк», а саме: нежитловi адмiнiстративнi будiвлi, розташованi за 

адресами:  

1.Херсонська область, смт Бiлозерка, пров. Чаленко, 1  



2. Херсонська область, м. Цюрупинськ, вул. Гвардiйська, 91 

3. Херсонська область, м. Генiчеськ, вул. Воровського, 198 

4. м. Херсон, вул. Поповича, 3 

5. Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Ленiна, 70 

Балансова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовується (консервацiя) - 35 тис. 

грн. 

Рух основних засобiв по групах 31.12.2013 31.12.2014 

Земельнi дiлянки 38 38  

Будинки, споруди та передавальнi пристрої 228 085 234 145 

Машини та обладнання 18 840 26 072 

Транспортнi засоби 4 289 4 933 

Iнструменти, прилади, iнвентар, офiсне обладнання 1 357 1 270  

Iншi основнi засоби 363 640 

Разом: 252 972 267 098  

Товариством капiтально вiдремонтовано газопроводiв та споруд на них на суму 4 315 тис. грн., за 

рахунок коштiв товариства встановлено побутових лiчильникiв газу населенню на суму 6 598,4 

тис. грн., збудовано газопровiд високого тиску до сел. Кучерявоволодимирiвка та Червона Поляна 

на суму 2 347,6 тис. грн. 

8. Нематерiальнi активи 

Оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 38 «Нематерiальнi активи» i 

складається з собiвартостi придбання за вирахуванням зносу або зменшення корисностi 

нематерiального активу.  

Переоцiнки первiсної вартостi та перегляду строкiв корисного використання нематерiальних 

активiв протягом звiтного перiоду не було. 

На протязi 2014 року товариство не несло витрат на дослiдження та розробки. Договiрних 

зобов’язань на придбання або створення об’єктiв нематерiальних активiв товариство не має. 
Об’єктiв iнтелектуальної власностi не визнаних в якостi нематерiальних активiв товариство не 

має. 
Протягом звiтного перiоду зi складу нематерiальних активiв вибув дозвiл на виконання робiт 
пiдвищеної небезпеки на суму 2 тис. грн.. у зв’язку з закiнченням термiну дiї, товариство 

придбавало для користування 1-С Пiдприємство 8 Бухгалтерiя додатковi лiцензiї на сервер, на 

робочi мiсця, крiм того, 1С Пiдприємство 8 Документообiг, 1С Пiдприємство 8 Управлiння 

виробничих пiдприємств. 

9. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї по групах 31.12.2014 

Капiтальний ремонт 3 424 

Капiтальне будiвництво 337 

Придбання основних засобiв до встановлення 121 

Разом: 3 882  

У складi об’єктiв незавершеного капiтального будiвництва облiковується господарча база 

Голопристанської дiльницi (85,6 тис. грн.) та котельня (2,7 тис. грн.), 3 станцiї катодного захисту 

(7,2 тис. грн..), будiвля кол-центру (137,8 тис. грн..), iншi недобудованi об’єкти, що по закiнченнi 

будiвництва будуть приєднанi до Єдиної газотранспортної системи України (103,7 тис. грн..)  

Також, облiковуються придбанi основнi засоби, якi ще не введенi в експлуатацiю на загальну суму 

121 тис. грн. ( наприклад: вогнегасники – 3,8 тис. грн., система автоматичної охоронної 
сигналiзацiї -19,6 тис. грн., перфоратор – 9 тис. грн., багатофункцiональний пристрiй – 2,3 

тис.грн., балони ацетиленовi – 3,4 тис. грн..,та iнше). 

10. Запаси 

Запаси вiдображенi за первiсною вартiстю, яка складається з фактичних витрат на їх придбання. 

Запаси, якi виступали б предметом застави, як забезпечення банкiвських кредитiв станом на 31 

грудня 2014 року вiдсутнi. 

У зв’язку з наявнiстю нереалiзованих запасiв станом на 31.12.2013 року був нарахований резерв 

зниження вартостi матерiалiв у сумi 191 тис. грн. Протягом звiтного перiоду частина 



нереалiзованих запасiв збiльшилась, у зв’язку з чим збiльшено резерв зниження вартостi 

матерiалiв до 228 тис. грн.. 

Рух запасiв по групах 31.12.2013 31.12.2014 

Матерiали 4 499 4014 

Комплектуючi вироби 23  

Паливо 208 390 

Тара i тарнi матерiали 38 36 

Будiвельнi матерiали 18 10 

Запаснi частини 303 330  

МШП 393 266 

Товари 1 693 3 122 

Незавершене виробництво 321  

Разом: 7 175 8 666 

11. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть 31.12.2013 31.12.2014 

Дебiторська заборгованiсть покупцiв 78 906 89 867 

Резерв сумнiвних боргiв 31 023 23 796 

Разом: 47 883 66 071 

Ризики товариства контролюються i аналiзуються у кожному конкретному випадку, i, товариство 

вважає, що не має значного ризику виникнення збиткiв бiльше сум, вiдображених у резервах на 

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кожної категорiї активiв.  

12. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти 31.12.2013 31.12.2014 

Грошi на банкiвських рахунках в українськiй гривнi 16 521 15 025 

Грошi у касi 32 40 

Разом: 16 553 15 077 

Iз загального залишку грошових коштiв на банкiвських рахунках в українськiй гривнi на рахунках 

спецiального призначення для розрахункiв за природний газ станом на 31.12.2013 року 

залишилось нерозподiленими 3 692 тис. грн., станом на 31.12.2014 року – 8 320 тис. грн. 

13. Iншi оборотнi активи. 

Iншi оборотнi активи 31.12.2013 31.12.2014 (тис. грн.) 

Аванси сплаченi постачальникам 

товарiв, робiт, послуг 10 543 3 029  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4 271 3 687 

Iншi оборотнi активи 2 304 2 537 

Витрати майбутнiх перiодiв 174 138 

Разом: 17 292 9 391 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 31.12.2013 31.12.2014 

Розрахунки по претензiях 767 737 

Iншi розрахунки з персоналом 2 093 1 541 

Розрахунки по вiдшкодуванню завданих збиткiв 10 9 

Розрахунки з iншими дебiторами 1 401 1 400  

Разом: 4 271 3 687  

Витратами майбутнiх перiодiв товариство вважає вартiсть пiдписки, лiцензiй, страхування, 

вартiсть яких вважається витратами перiоду за термiнами дiї. 
14. Статутний капiтал 

Статутний капiтал товариства залишається незмiнним з моменту акцiонування у 1994 роцi по 

теперiшнiй час та складає 7 375 тис. грн., випущено 147 494 550 простих акцiй. Вiдповiдно до 

даних зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв, наданого «ПАТ Нацiональний 

депозитарiй України», акцiонерами, що володiють 10 та бiльше вiдсотками акцiй є: 
(код 007341V) ПАТ «Нейчерел енд лiквiфайд петролем гас», о-в Мен - 60,90253%; (код 14121018) 

ТОВ «Група компанiй «Содружество», Україна - 25,00619%. 

15. Доходи майбутнiх перiодiв 



До складу доходiв майбутнiх перiодiв товариство вiдносить отриманi аванси вiд споживачiв, по 

яких постачання товарiв, робiт, послуг у звiтному перiодi не вiдбулося, а вiдбудеться у наступних 

звiтних перiодах (наприклад, умовами договорiв на постачання природного газу промисловим 

пiдприємствам передбачена 100 % передплата), а також iншi вiдкладенi доходи, до складу яких 

товариство вiдносить нарахованi штрафнi та фiнансовi санкцiї по заявлених претензiях i 

надходження яких будуть вiдображенi в бухгалтерському та податковому облiках у складi iнших 

доходiв.  

Доходи майбутнiх перiодiв 31.12.2013 31.12.2014 

Аванси отриманi поточнi 41 470 29 322  

Iншi вiдкладенi доходи 4 585 4 907 

Разом: 46 055 34 229 

16. Iншi довгостроковi зобов’язання.  

ПАТ «Херсонгаз» має зобов’язання перед державою, щодо забезпечення безаварiйного 

розподiлення газоподiбного палива системою газопроводiв, пiдтримання газопроводiв у технiчно 

справному станi, проведення капiтального ремонту, будiвництво та пiдключення нових 

споживачiв до систем газопостачання.  

17. Короткостроковi кредити банкiв 

У звiтному перiодi короткостроковим банкiвським кредитом – овердрафтом, лiмiт якого складає 1 

051 тис. грн., користувалось Дочiрнє пiдприємство з постачання скрапленого газу «Газпостач». 

Банкiвський кредит був отриманий вiдповiдно до Кредитного договору № HEVKLOF00688 вiд 

17.11.2011 (BB7HELOF0CFT0 ) та договору №4 вiд 31.10.2013, яким подовжено термiн дiї 
зазначеної угоди, у ПАТ КБ «Приватбанк» з метою збiльшення обiгових коштiв для оплати за 

товари, виплати заробiтної плати, тощо. За користування овердрафтом встановлена диференцiйна 

вiдсоткова ставка в залежностi вiд строку iснування непогашеного залишку по кредиту (з 17% до 

21% рiчних, з 31 дня користування – 42%). За звiтний перiод витрати на сплату вiдсоткiв за 

кредитом склали 14,5 тис. грн..  

З метою поповнення обiгових коштiв ПАТ «Херсонгаз» укладено Генеральну кредитну угоду № 

6913N2 вiд 30.04.2013 з АТ «Укрексiмбанк». Розмiр кредитної лiнiї складає 7 млн. грн., вiдсоткова 

ставка за користування кредитом складає 22,0% рiчних. За вiдкриття кредитної лiнiї одноразово 

сплачується 0,3% вiд лiмiту кредитної лiнiї. У сiчнi 2014 року було погашено суму 1 401 тис. грн.. 

кредитних коштiв, якi було отримано у груднi 2013 року. За користування кредитними коштами на 

користь банку сплачено 28,8 тис. грн.. 

Для забезпеченням банкiвського кредиту, вiдповiдно до Генеральної кредитної угоди вiд 

30.04.2013 № 6913N2 укладеної з АТ «Укрексiмбанк», укладено iпотечний договiр вiд 08.05.2013 

№ 6913Z8. Предметом iпотеки є нежитловi адмiнiстративнi будiвлi, їх перелiк наведено у роздiлi 

«Основнi засоби».  

18. Кредиторська заборгованiсть  

Кредиторська заборгованiсть за основними контрагентами 31.12.2013 31.12.2014 

НАК «Нафтогаз України» 46 107 74 203 

ПАТ «Укртрансгаз» 2 320 4 532 

ДАТ «Чорноморнафтогаз» 46  

ТОВ «ЕРДГАЗ» 4 704  

Iншi 1 722 2 414  

Разом: 50 195 85 853 

Борги перед НАК «Нафтогаз України» по договорах за отриманий природний газ є поточними. У 

сiчнi 2015 сплачено по боргових зобов’язаннях грудня 47 300 тис. грн.., залишилось 12 840 тис. 

грн. не сплаченого боргу за природний газ спожитий населенням через несплату даної категорiї 
споживачiв, та 18 973 тис. грн. боргу за газ по виробничо-технологiчних витратах. У лютому 2015 

року населення розрахувалось по боргах 2014 року, крiм того товариство погасило 11 679 тис. 

заборгованостi за газ по виробничо-технологiчних витратах. 

19. Поточнi забезпечення. 

У складi нарахованих витрат товариство вiдобразило забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв, 

забезпечення витрат по судових розглядах, забезпечення витрат на виконання iнвестицiйних 



програм, затверджених НКРЕ. Данi забезпечення були створенi для вiдшкодування майбутнiх 

операцiйних витрат. 

31.12.2013 нарахованi використано 31.12.2014 

Забезпечення на виплату: 

Вiдпусток 10 810 10 353 13 544 7 619 

Судових позовiв 4236 2 592 2 522 4 305  

Iнвестицiйних програм 2 324 2 324  

Разом: 17 370 11 924 

20. Iншi поточнi зобов’язання. 

До складу iнших поточних зобов’язань товариство вiдносить розрахунки з пiдзвiтними особами, 

розрахунки за виконавчими листами з працiвниками, розрахунки по профспiлкових внесках. 

Iншi поточнi зобов’язання по групах 31.12.2013 31.12.2014 

Розрахунки по проф. внесках 56 58  

Розрахунки по виконавчих листах 50 53 

Розрахунки з пiдзвiтними особами 2 2 

Дивiденди до виплати 130 278 

Iншi розрахунки  

Разом: 238 391 

У 2014 роцi товариство нарахувало 1 920 тис. грн. дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2013 роцi. 

21. Програми пенсiйного забезпечення 

ПАТ «Херсонгаз» та його дочiрнi пiдприємства здiйснюють платежi до Пенсiйного фонду України 

за ставками та в розмiрах визначених чинним законодавством України. Нiяких iнших програм 

пенсiйного забезпечення товариство не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi 

працiвникам, що виходять на пенсiю та передбаченi Колективним договором, товариство вважає 
витратами того перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися. 

22. Змiни в облiковiй полiтицi 

Протягом звiтного перiоду облiкова полiтика товариства не змiнювалася. 

23. Подiї пiсля звiтної дати  

Згiдно з вимогами МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» товариство повiдомляє, що пiсля 

звiтної дати коригуючи подiї, якi могли б значно вплинути на суми активiв та зобов’язань 

товариства станом на 31.12.2014 не вiдбувалися. 

24. Пов’язанi сторони 

Пов’язаними сторонами для ПАТ «Херсонгаз» є два дочiрнiх пiдприємства: ДП з постачання 

скрапленого газу «Газпостач» i ДП «Херсонгазбуд». У 2014 роцi змiн у статутних капiталах 

дочiрнiх пiдприємств не вiдбувалось. Станом на 31.12.2014 року статутний капiтал ДП 

«Херсонгазбуд» складає 2 000 тис. грн.., статутний капiтал ДП з постачання скрапленого газу 

«Газпостач» - 7 633 тис. грн.. 

Акцiонерами, що володiє 60,90253% акцiй є ПАТ «Нейчерел енд лiквiфайд петролем гас» (код 

007341V), о-в Мен, 25,00619% акцiй володiє ТОВ «Група компанiй Содружество» (код 14121018), 

Україна.  

ПАТ «Херсонгаз» здає в оренду ДП «Газпостач» автотранспорт та примiщення та закуповує 
скраплений газ для заправки автотранспорту та виконує аварiйнi роботи при необхiдностi. ДП 

«Газпостач» купує у материнської компанiї природний газ для власного споживання. Обсяг 
закупiвлi товарiв, робiт, послуг не перевищує 3 млн. грн.. 

ДП «Херсонгазбуд» виконує на замовлення материнської компанiї будiвельно-монтажнi та 

проектнi роботи, та орендує примiщення та автотранспорт для здiйснення своєї дiяльностi. Обсяг 
закупiвлi товарiв, робiт, послуг не перевищує 1,5 млн. грн.. 

ПАТ «Херсонгаз» реалiзує ТОВ «Група компанiй Содружество» природний газ для власного 

споживання та здiйснює технiчне обслуговування газового обладнання, крiм того, орендує 
примiщення для розмiщення пiдроздiлiв, купує природний газ для подальшої реалiзацiї 
промисловим пiдприємствам. Загальний обсяг закупiвель товарiв та послуг не перевищує 20 млн. 

грн. 

З ПАТ «Нейчерел енд лiквiфайд петролем гас» у звiтному перiодi договiрних вiдносин товариство 



не мало.  

Голова правлiння А.Г. Зангiєв  

Головний бухгалтер О.В. Малацковська 
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