
Титульний аркуш 
 
  

  24.04.2019   

  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

  

№ 3   

  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

  

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 
року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 

2180/24712 (із змінами) (далі – Положення) 

  

  

Голова правлiння       Бобрiвець Володимир Леонiдович 

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

  

          

  

  

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 
за 2018 рік 

  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акцiонерне товариство   "Тернопiльмiськгаз" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Ідентифікаційний код юридичної особи   21155959 
  

4. Місцезнаходження   46008, Тернопільська, д/в, м. Тернопiль, вул.  Митрополита 

Шептицького,20 

  

5. Міжміський код, телефон та факс   (0352)  25-14-83, 25-04-92 

  

6. Адреса електронної пошти   21155959@afr.net.ua 

  
7. Дата та рішення наглядової ради 

емітента, яким затверджено річну 

інформацію, або дата та рішення 

загальних зборів акціонерів, яким 

затверджено річну інформацію емітента 

(за наявності) 

  24.04.2019, рішення наглядової ради емітента 

  

8. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового 

ринку 

  ДУ "АРIФРУ", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  

Повідомлення розміщено на  

власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

  http://www.tmgaz.te.ua/emitent   27.04.2019 

    (адреса сторінки)   (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента   | X | 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності     

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах     

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря     

5. Інформація про рейтингове агентство     

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента     

7. Судові справи емітента   | X | 

8. Штрафні санкції емітента     

9. Опис бізнесу   | X | 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників 

емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): 

  | X | 

1) інформація про органи управління   | X | 

2) інформація про посадових осіб емітента   | X | 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента   | X | 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   | X | 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення 

    

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)     

11. Звіт керівництва (звіт про управління):   | X | 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента   | X | 

2) інформація про розвиток емітента   | X | 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або 

витрат емітента: 

  | X | 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 

  | X | 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 

та/або ризику грошових потоків 

  | X | 

4) звіт про корпоративне управління:   | X | 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент   | X | 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

  | X | 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

  | X | 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)   | X | 

інформація про наглядову раду   | X | 

інформація про виконавчий орган   | X | 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   | X | 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента   | X | 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента 

  | X | 

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента   | X | 

повноваження посадових осіб емітента   | X | 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, 

типу та/або класу належних їм акцій 

  | X | 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 

більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій 

    

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 

меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

    

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також 

прав та обов’язків акціонерів (учасників) 

  | X | 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 

публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

  | X | 

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 емітента     

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів     

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду     

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

    

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого 

емітента 

    

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 

розміру статутного капіталу такого емітента 

  | X | 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 

необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів 

    

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

  | X | 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами     

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:   | X | 

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 | 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент   | X | 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

  | X | 

26. Інформація вчинення значних правочинів     

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість     
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, 

та обставини, існування яких створює заінтересованість 

    

29. Річна фінансова звітність   | X | 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 

звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) 

    

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 

    

32. Твердження щодо річної інформації   | X | 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 

такого емітента, яка наявна в емітента 

    

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, 

які здійснюють контроль над емітентом 

    

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 

  | X | 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій     

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:     
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

    

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів 

у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

    

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

    

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів 
та інших активів на кінець звітного періоду 

    

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

    

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 

    

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів     

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів     
41. Основні відомості про ФОН     

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН     



43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН     

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН     

45. Правила ФОН     

46. Примітки 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення 
НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не розкрито, тому що товариство не є учасником 

(акціонером) будь-яких інших юридичних осіб.  

 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення 

НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

 
Iнформацiя про рейтингове агентство не розкрита, тому що Товариство в звiтному перiодi не користувалось 

послугами рейтингового агентства, не має дiючих договорiв з рейтинговими агентствами та не має визначених 

рейтингiв. 

 

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не розкривається, 

оскільки в Товаристві відсутні філіали або інші відокремлені структурні підрозділи. 

 

  
 

Iнформацiя про штрафнi санкцiї емiтента не розкрита, тому що в звiтному перiодi органами державної влади 

штрафнi санкцiї не накладались.  

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне 

товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

 
Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) не розкривається у зв'язку з 

тим, що засновник (-и) станом на кінець звітного періоду не володіють акціями Товариства. 

 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог 

рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної 

iнформацiї. 

 
Iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне 

акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента, Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, Iнформацiя про 

похiднi цiннi папери емiтента не розкрита тому що Товариство не здiйснювало випуск/емiсiю таких цiнних 

паперiв. 
 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог 

рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної 

iнформацiї.  

 

Iнформацiя про придбання власних цiнних паперiв емiтентом протягом року не розкрита, тому що Товариство в 

звiтному роцi не здiйснювало придбання власних акцій. 

 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не розкрито, тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 

приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 

 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не 

розкрита, тому що Товариство не здiйснювало випуск/емiсiю iнших цiнних паперiв. 

 

 . 

 
Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання 

вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не розкрита, тому 



що будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутнi. 

 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не розкрита, тому що Товариство не 

здiйснювало виплату дивiдендiв та iнших доходiв у звiтному перiодi. 

 
  

 

Iнформацiя вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, 

Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть не розкрита, тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 

приватне акцiонерне товариство не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї.  

 
Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента 

аудитором (аудиторською фiрмою) не розкрито, тому що товариство не здійснювало аудиторської перевірки 

своєї річної фінансової звітності за звітний 2018 рік, оскільки згідно діючого законодавства Товариство не 

відноситься до таких, що зобов'язані здійснювати обов'язковий аудит. 

 

Рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв не розкрито, тому що вiдповiдно до вимог рiшення НКЦПФР №2826 приватне акцiонерне товариство 

не розкриває таку iнформацiю у складi рiчної iнформацiї. 
 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом не розкрита, тому що в звiтному роцi такi договори не укладались (або емітенту 

невідомо про укладення таких договорів). 

 

Інформація згідно пунктів 36-45 Змісту не розкрита, у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуску 

іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство   "Тернопiльмiськгаз" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 

дн 

3. Дата проведення державної реєстрації 06.12.1994 

4. Територія (область)* 61000 - Тернопільська 

5. Статутний капітал (грн) 69972,00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 

0,000000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

25,004300 

8. Середня кількість працівників (осіб) 195 

  

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

РОЗПОДIЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ 40.22, 

ДIЯЛЬНIСТЬ ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ З 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ 60.30, ГАЗОПРОВIДНI 

РОБОТИ 45.33 

  

10. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

ПАТ КБ "Приватбанк", м. Тернопiль 

2) МФО банку 338783 
3) поточний рахунок 26000060502039 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

валютний рахунок не вiдкритий 

5) МФО банку 0 

6) поточний рахунок 0 
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16. Судові справи емітента 
 

№ з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду 
справи 

1 921/111/18 Господарський суд 

Тернопільської обл. 

НАК "Нафтогаз 

України" 

ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" 

- Стягнення 

7870494,82грн. 

Виріше-но 

2 921/110/18 Господарський суд 

Тернопільської обл. 

НАК "Нафтогаз 

України" 

ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" 

- Стягнення 

1595199,30грн. 

Вирішено 

3 921/737/17-Г18 Господарський суд 

Тернопільської обл. 

НАК "Нафтогаз 

України" 

ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" 

- Стягнення 

6749,36грн. 

Вирішено 

4 921/56/18 Господарський суд 

Тернопільської обл. 

ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" 

КП 

"Тернопільміськтепл

окомуненерго" 

- 10556049,93грн. Вирішено 
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18. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було 

 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 

позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, 

зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 

попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 

кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 191 особи  ,та особи, якi працюють 

за сумiсництвом 4чол. Позаштатних працiвникiв немає. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах 

неповного робочого часу немає.  

 Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 19701 тис.грн., у 2017 р.15600  тис.грн. Вiдносно попереднього 2017 року 

спостерiгається збiльшення на 4101 тис. грн.  

 

Середньомісячна заробітня плата по підприємству становила  8595  гривнів , це на 2167 грн. більше, ніж в 
минулому році. З в'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018  відбулося відповідно 

підвищення зарплати працівникам товариства. 

      В товаристві  на протязі звітного року  зарплату  заборгованості по заробітній платі  не було і видавалась 

вчасно. 

       На 31.12.2018 року    чисельність працюючих  становила 194 чол. 

      В звітному році прийнято 9 чоловік, звільнено-14 чол.  

      Плинність кадрів становить 14,5%. 

 
  

 Працівники товариства підвищують свою кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації при Львівському 

техніко-економічному коледжі.  3 працівників товариства навчаються у вищих  навчальних закладах на заочні 

формі навчання .У ПрАТ "Тернопiльмiськгаз" кадрової програми , спрямованої на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам немає. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 

об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 

об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Товариство не належить до будь-яких об"єднань підприємств. 

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 

цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий 

фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності 

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 

умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї Емiтента з боку третiх осiб не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 

обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облік в Товаристві базується на принципах єдиної журнальної форми рахівництва з 

використанням комп'ютерних програм. Організація  і методологія бухгалтерського обліку в Товаристві 
відповідає вимогам законодавчих актів та  нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку 

в Україні. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною. 

Бухгалтерський  облік ведеться Товариством відповідно до вимог законодавчих актів та нормативних 

документів з питань організації бухгалтерського обліку,   Положення про облікову політику Товариства. 

Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких визначено відповідно до МСФЗ. Фінансова 

звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам МСФЗ та 

обраній обліковій політиці (принципам оцінки статей звітності та методам щодо окремих статей звітності). 

Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в 
національній валюті України - гривні.  

Дата переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності товариство обрало 01.01.2012 року. Фінансова 

звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку згідно українського законодавства шляхом 

трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного 

представлення інформації згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 



Бухгалтерський облік основних засобів здійснюється згідно з прийнятою обліковою політикою Товариства. Для 

цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за групами. Придбані, створені основні засоби 

оцінюються за собівартістю          Запаси оцінюються за меншою з таких з двох величин: собівартістю або 

чистою вартістю реалізації, які визначаються згідно з МСБО 2 "Запаси". При вибутті запасів їх оцінка 

здійснюється  за формулою -"перше надходження - перший видаток" (ФІФО). . Визнання, облік та оцінка 
зобов'язань Товариства здійснюється   з врахуванням загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку 

Бухгалтерський облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших доходів здійснюється 

Товариством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках рахунків згідно з Планом 

рахунків бухгалтерського обліку  в цілому у відповідності з до норм МСБО 18 "Дохід". Доходи від реалізації 

робіт та послуг визначаються на дату документального оформлення факту  виконаних робіт, наданих послуг. 

Доходи оцінюються згідно з МСБО 18 "Дохід". Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на 

підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (наданих послуг), накладних, інших первинних та 

розрахункових документів. 
 

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 

отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 

та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про 

загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 

виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні 

ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення 

ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи 

продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та 

матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент 

здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 

10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 

До основних напрямкiв виробничо-господарської i фiнансової дiяльностi ПрАТ "Тернопільміськгаз" 
вiдносяться: здiйснення газопостачання та розподілу природного газу до об'єктiв промислового, комунального i 

побутового призначення та населення; виконання планових та позапланових робiт, пов'язаних з безперервним 

та безаварiйним газопостачанням споживачiв; здiйснення капiтального будiвництва об'єктiв газопостачання, у 

тому числi на правах замовника i власними силами; виконання поточних i капiтальних ремонтiв об'єктiв 

газопостачання, газових приладiв, засобiв автотранспорту; установка, сервiсне обслуговування, та ремонт 

газової апаратури; розробка проектiв на виконання робiт по розвитку систем газопостачання; електрохiмiчний 

захист газових мереж вiд корозiї; виготовлення запасних частин та деталей до газових приладiв, обладнання та 

газової апаратури. 
Виробнича дiяльнiсть товариства у 2018 роцi, як i в минулi роки, була спрямована на  забезпечення 

безаварiйного і безперебійного транспортування    природного газу всiм споживачам м. Тернополя i надання 

iнших платних послуг пiдприємствам, населенню та бюджетним органiзацiям мiста.  

Крiм того, ПрАТ "Тернопільмiськгаз" виконувались роботи по технiчному обслуговуванню внутрібудинкового 

газового обладнання, розподiльчих газових мереж, ГРП, здiйснювались послуги населенню та пiдприємствам 

мiста Тернополя по газифiкацiї, монтажу, повiрки та установки газових лiчильникiв, виготовленню запасних 

частин до газового обладнання, здiйснювалися поточнi та капiтальнi ремонти основних фондiв пiдприємства й 

газової апаратури жителiв мiста Тернополя. 
Товариство надає наступні послуги: 

Встановлення плати за стандартне приєднання до газових мереж: 

для міської місцевості з встановленням лічильника: 

Марка лічильника:   

G1.6 - G4   

G6   

G10   

Для сільської місцевості з встановленням лічильника: 
Марка лічильника   

G1.6 - G4   

G6   

G10   

У вартість за стандартне приєднання входять наступні роботи: 

" виготовлення технічних умов; 

" розроблення проектної документації; 

" будівельно - монтажні роботи по будівництву газопроводу і встановлення лічильника; 
" технічний нагляд по будівництву газопроводу і прийняття його в експлуатацію. 

Видача технічних умов на газопостачання: 



" для фізичних осіб - 152,27 грн. 

" для юридичних осіб - 571,04 грн.  

Виготовлення проектної документації:  

" для фізичних осіб - 467,00 грн. 

" для юридичних осіб - 1859,21 грн. 
Внесення змін в проект пов'язаних із реконструкцією систем газопостачання - 230,00 грн. 

Внесення змін в проект пов'язаних із перестановкою газових приладів - 110,00 грн.    

 

           Станом на 1 січня 2019 року ПрАТ "Тернопільміськгаз" обслуговує: 

- підземних газопроводів                                 - 957,6 км 

- дворових вводів                                              -535,6 км   

- газорегуляторних пунктів                             -48 штук 

- шкафних газо регуляторних пунктів            -377 
- комунально-побутових об'єктів                   -3396 

- промислових підприємств                             -136 

- квартир                                                             -111,4тис. 

- катодних станцій                                             -109 

- газових приладів                                             - 224,5  тис.шт 

 

         В 2018 році отримано  201,3 млн.м3 природного газу. 

 
 Реалізовано природного газу в розрізі категорій споживачів: 

- населенню                                                               -105,5  млн.м3. 

- промисловим підприємствам                               -18,7   -"- 

- котельням комунальної теплоенергетики        - 62,7    -"- 

- бюджетні організації                                              -4,8    -"- 

- культові споруди                                                    - 0,6    -"- 

 - виробничо-технологічні                                       -9,0 млн.м3. 

 
        В звітному році  виявлено 29    втручання в  лічильники газу - за це донараховано  20 тис.м3 газу. 

        Внаслідок перевірки промислових підприємств донараховано 

  21 тис.м3  газу, по комунально- побутових об"єктах  11 тис.м3. 

В цілому по цьому донараховано 53 тис.м3 газу. 

 

        

       Економічний стан підприємства  повністю залежить від вровадження відповідних засобів обліку газу на 

промислових, комунально-побутових, в бюджетних організаціях, в приватних житлових будинках та квартирах 
громадян.  

 

        В 2018 році  встановлено 9 електронних коректорів об'єму газу промисловими споживачами, 

теплокомуненерго і госпрозрахунковими організаціями.  

 

        Електроними коректорами обладнанні: 

    - котельні "Теплокомуненерго"  -на 100%, 

    - замірні вузли промислових підприємств, комунально-побутових і бюджетних організацій- на 99%. 
     58 системи комерційного обліку  підприємств обладнана модемним зв'язком. 

       Всі замірні вузли обліку природного газу, де газ подається на села Тернопільського району, а саме Ігровиця 

і Дубівці, Козівка,Романове село, Великі Бірки, Настасів   оснащені коректорами об'єму газу. В 2018 році  вище 

вказані замірні вузли для  дистанційної передачі інформації  обладнані модемним зв'язком.  

Встановлено нові замірні вузли з лічильниками газу на 6 сіл  Тернопільського району - це Микулинецький 

напрямок. 

Дані вузли обліку газу в 2018 році планується  дооснастити коректорами об'єму газу із встановленням 

модемного зв'язку. 
 

        В 2018 році  лабораторією по повірці лічильників газу  проведено державну повірку лічильників в кількості 

2472 шт.,  

- промислових лічильників газу -87 одиниць. 

- побутових     -1997 

- виявлено бракованих -526 лічильників,  

- проведено експрес -контроль лічильників газу в кількості -388  одиниці. 

        По житловому фонду    на 31.12.2016р. засобами обліку обладнано 96893 квартир -89,4 % до  загальної 
кількості. 

       ПрАТ "Тернопільміськгаз" продовжував встановлення безкоштовно лічильників газу абонентам 



м.Тернополя і району.Минулого року встановлено таких лічильників газу в кількості 2929 штук. 

           

 

      Дебіторська заборгованість  становить-167270   тис.грн. 

    
       Кредиторська заборгованість становить - 478983 тис.грн. 

     в тому числі: 

 

    - ДК "Газ України"                                         -  21538,0   -"-  

    - ДК УКРтрансгаз                                           -  427710,0     -"- 

    - НАК "Нафтогаз України"                           -  28051,0    -"-  

     -інша  поточна заборгованість                     -  1684,0   -"- 

 
        За звітний період   товариство отримало  доходів від реалізації продукції, робіт і послуг в сумі 72197,0 

тис.грн. 

В тому числі: 

- від розподілу природного газу                    - 68418 тис.грн. 

- іншого виду діяльності                                 -  3779 тис.грн.             

 

       Витрати за розподілений  природний газ, реалізовані роботи і послуги становлять 139402 тис.грн. 

       Таким чином збиток склав                                  - 67204 тис.грн. 
       в тому числі: 

-розподілу природного газу                                        -674050 тис.грн. 

-іншого виду діяльності-прибуток                             - 245 тис.грн. 

 

      Фінансовий результат по підсумках роботи за 2018 рік склав  - збиток 74654тис. грн. 

       На кінцевий фінансовий результат вплинуло вартість природного газу  на виробничо-технологічні потреби і 

власні потреби, яка складає 104,3 млн. грн., тоді як структурі тарифу закладено 27,9 млн.грн. 

ПрАТ "Тернопільміськгаз"  за 2018 рік використало  292,6 тис.грн. на 
виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 

травматизму, пофесійного захворювання, аваріям: 

 з них: 

    - на технічне обслуговування, ремонт і технічний огляд автотранспорту, страхування автотранспорту  - 234,0 

тис.грн. 

    - на забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та інструментом-27,0 тис.грн. 

    - на інші заходи     -31,6 тис.грн. 
 

         По соціальній діяльності товариства: 

         В звітному році на соціальний розвиток затрачено   726,8тис.грн. 

в т.ч.: 

      - соціальні виплати згідно колективного договору  -706,8 тис.грн. 

      - надавалась благодійна , спонсорська допомога. 

 

         На базі відпочинку "Надзбруччя"  в Одеській області відпочило 58  працівників і членів їх сімей . 
   Товариство надає послуги по приєднанню до газових мереж. 

Встановлення плати за стандартне приєднання до газових мереж 

Для міської місцевості з встановленням лічильника: 

Марка лічильника Ціна з ПДВ, грн. 

G1.6 - G4 12168 

G6 14304 

G10 17280 

Для сільської місцевості з встановленням лічильника: 
Марка лічильника Ціна з ПДВ грн. 

G1.6 - G4 12624 

G6 14760 

G10 17736 

У вартість за стандартне приєднання входять наступні роботи: 

" виготовлення технічних умов; 

" розроблення проектної документації; 

" будівельно - монтажні роботи по будівництву газопроводу і встановлення лічильника; 
" технічний нагляд по будівництву газопроводу і прийняття його в експлуатацію. 

Видача технічних умов на газопостачання: 



" для фізичних осіб - 152,27 грн. 

" для юридичних осіб - 571,04 грн.  

Виготовлення проектної документації:  

" для фізичних осіб - 467,00 грн. 

" для юридичних осіб - 1859,21 грн. 
Внесення змін в проект пов'язаних із реконструкцією систем газопостачання - 230,00 грн. 

Внесення змін в проект пов'язаних із перестановкою газових приладів - 110,00 грн.    

Експрес - контроль побутового лічильника природного газу - 50,00 грн.,з ПДВ. 

Розцінки для обрахування розміру плати за повірку і ремонт промислових лічильників газу:  

№ п/п   Види лічильників Вартість робіт, грн.   ПДВ Разом з ПДВ 

1 РГ-40   1117 224 1341 

2 РГ-100   1201 240 1441 

3  РГ-250   1330 266 1596 
4 РГ-400 1510  302 1313 

5 РГ-600 1227 245 1812 

6 РГ-1000 1919 384 2303 

7 ЛГ-80 1520 304 1824 

8 ЛГ-100 1794 359 2153 

9 ЛГ-150 2080 404 2422 

10 ЛГ-200 2274 455 2729  

  
 

 

        

Економічний стан підприємства  повністю залежить від вровадження відповідних засобів обліку газу на 

промислових, комунально-побутових, в бюджетних організаціях, в приватних житлових будинках та квартирах 

громадян.  

 

Всi види робiт i послуг виконуються з врахуванням сучасних технологiй норм та матерiалiв. Показники 
Товариства прямо залежать вiд економiчного стану пiдприємств, пiдприємцiв та населення Новi технологiї  за 

звiтний перiод не впроваджувались 

 

Основними споживачами послуг, якi надаються, є населення м.Тернополя та Тернопiльського району, бюджетнi 

органiзацiї, промисловi пiдприємства. Методи продажу:  шляхом укладання договорів на розподіл природного 

газу між споживачами  та постачальниками природного газу. 

Надання послуг носить виражений сезонний характер.  

В лiтнiй перiод року значно зменшуються об'єми розподіленого , що пов'язано з позитивною середньодобовою 
температурою. В той же час в лiтнiй перiод збiльшується iнтенсивнiсть виконання робiт з iншої дiяльностi, а 

саме: газифiкацiя житла, будiвництво та реконструкцiя систем газопостачання, встановлення газових 

лiчильникiв та надання iнших послуг. 

Очевидним є збiльшення обсягiв розподілу природного газу у зимовий перiод. Сезонне споживання природного 

газу населенням i бюджетними установами, якi використовують бiльшу частину газу в опалювальний перiод, 

має великий вплив на фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Отже, сезоннiсть має вагомий вплив на 

дiяльнiсть емiтента.  

Конкуренцiя в наданнi послуг, що їх здiйснює товариство, вiдсутня. 
Згiдно з дiючими нормативними документами, отриманими лiцензiями на розподіл  природного газу основними 

джерелами доходiв ПрАТ "Тернопiльмiськгаз" у 2018 р. є доходи вiд розподіленого усього об'єму природного 

газу, поданого споживачам м. Тернополя.  

 

 

  Щомiсяця, i вiдповiдно до Положення "Про охорону працi", проводилися всi ступенi оперативного контролю 

за станом охорони працi в структурних пiдроздiлах пiдприємства.  

У всiх пiдроздiлах пiдприємства ведеться робота з попередження захворюваностi й пропагандi здорового 
способу життя. Медичними працiвниками проведений цикл лекцiй i бесiд вiдповiдно до плану - графiком, 

затвердженим у встановленому порядку.  

 

Головною проблемою протягом останнiх рокiв   є робота пiдприємства в умовах дефiциту коштiв. Явно видно 

знос автотранспортної технiки, недостача матерiалiв та обладнання. Однак, керiвником ПрАТ 

"Тернопiльмiськгаз" проводяться роботи з розширення напрямкiв по "Iншим видам дiяльностi", освоєнням 

нової технiки та технологiї. 

Керiвництвом  товариства проводяться роботи по перегляду тарифiв на основнi види дiяльностi. 
Можливi фактори ризику в господарськiй дiяльностi емiтента, пов`язанi iз змiнами кон`юнктури ринку, в якому 

дiє емiтент, суперечливiстю iснуючої системи оподаткування, недосконалiстю та нестабiльнiстю дiючих норм 



господарчого законодавства, форс - мажорнi, котрi є передбачуваними та регулярно вiдслiдковуються та 

оцiнюються емiтентом.  

В дiяльностi емiтента у звiтному роцi були такi фактори ризику, як наявнiсть боргiв та збиткiв, загроза 

банкрутства, реорганiзацiя. 

Товариство має полiтичнi та макроекономiчнi ризики:  
- податкове навантаження - високi податки та вимоги податкових органiв, що призводить до зростання 

податкових платежiв, штрафiв i пенi;  

- полiтична нестабiльнiсть;  

- зниження темпiв економiчного розвитку;  

- зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому  

тощо. 

Крiм того, на фiнансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступнi фактори:  

- вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi;  
- iнвестицiйна непривабливiсть пiдприємства;  

- державна пiдтримка викликає iнтенсивний розвиток малого пiдприємництва, 

Значне зростання витрат на функцiювання очiкується у зв'язку з вимогами прийнятого Закону України "Про 

акцiонернi товариства".  

В цих умовах заходи, якi здiйсненi товариством для зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi 

передбачають, перш за все, формування на пiдставi програми, затвердженої рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв, оптимальної структури матерiально-технiчної бази i органiзацiї бiзнесу, суворий режим 

регулювання витрат ресурсiв та коштiв для забезпечення життєдiяльностi пiдприємства.  
По цим та iншим причинам перспектива подальшого розвитку товариства дуже проблематична i програма 

дiяльностi спрямована на збереження досягнутих показникiв i стабiльного становища пiдприємства за рахунок 

факторiв, на якi можна вплинути власною дiяльнiстю.  

Обмеженiсть коштiв та недостатня виробнича та економiчна дiяльнiсть не стимулуюють впровадження нових 

технологiй, в межах доступностi впроваджуються новi види товарiв та розширюється асортимент надання 

послуг населенню району. 

По цим та iншим причинам перспектива подальшого розвитку товариства дуже проблематична i програма 

дiяльностi спрямована на збереження досягнутих показникiв i стабiльного становища пiдприємства за рахунок 
факторiв, на якi можна вплинути власною дiяльнiстю. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 

значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 

У 2014 р.  для виробничих потреб товариства придбано обладнання на суму 348,0 тис.грн. 

    в тому числі 

    - автомобіль ВАЗ 21214 вартістю 90,0 тис.грн. 
         -  коректор об'єму газу вартістю 9,0 тис.грн. 

         - 2 датчики тиску газу            -8,0 тис.грн. 

         - 6 замірних вузлів газу з лічильниками газу-152,0 тис.грн., які встановлені на газопроводах в селах Лучка, 

Серединки, Хатки, Буцнів, Мишковичі. 

         - комбінований газошукач Варіотек -460ЕХ вартістю 61,0 тис.грн. 

  

 

 
   Проведено : 

       -реконструкція газових мереж по вул.Нечая м.Тернопля  -15 тис.грн. 

       - заміна газових мереж  в с.Гаї Шевченківські,Івачів Петриків, Настасів, Смиківці,   - 373,1тис.грн. 

       - реконструкція  і будівництво і заміна  ГРП, ШГРП -157, 

4 тис.грн. 

       - капремонт ГРП,ШГРП - 120,8 тис.грн. 

       - придбання та встановлення  приладів обліку лічильників газу - 1867,4 тис.грн. 

Вибуло основних засобів первісною вартістю 216 тис.грн, в т.ч. будинки та споруди 8 тис.грн,  машини та 
обладнання 156 тис.грн,  інструменти та обладнання 52 тис.грн. 

В 2015 році для виробничих потреб товариства придбано обладнання на суму 52,0 тис.грн. в тому числі     - 

компюторної техніки- 44,7 тис.грн. 

    - радіостанція "Моторола" СМ-340" вартістю 7,3 тис.грн. 

Проведено в 2015 році : 

               - заміна газових мереж  в с.Петриків, Настасів, Стегніківці, мікрорайон "Кутківці"   - 469,2тис.грн. 

       - модернізація лабораторної установки-222,0 тис.грн. 

       - капремонт ГРП,ШГРП - 94,9 тис.грн. 
       - придбання та встановлення  приладів обліку лічильників газу - 4727 тис.грн. 

У 2016 р. надійшло основних засобів на суму 1872 тис.грн  (компютерна техніка,маршрутизатор, сигналізатор-



аналізатор газів переносний) 

Проведено в 2016 році : 

               - заміна газових мереж  в с.Скоморохи, Настасів, Стегніківці, М.Ходачків, с.Підгороднє ,.В.Глибочок   

- 669,5тис.грн. 

      - капремонт ГРП,ШГРП - 47,2 тис.грн. 
       - придбання та встановлення  приладів обліку лічильників газу -7250 тис.грн. 

 

Вибуло основних засобів на суму 7245 тис.грн, в т.ч.: будинки, споруди та передавальні пристрої 5021 тис.грн,  

машини та обладнання 72 тис.грн, транспортні засоби 2152 тис.грн. 

У 2017 р. Надійшло основниз засобів на суму 1794 тис.грн. в т.ч. будинки, споруди та передавальні пристрої 

1102 тис.грн, машини та обладнання 276 тис.грн, транспортні засоби 12 тис.грн, малоцінні необоротні 

матеріальні активи 202 тис.грн, інші необоротні матеріальні активи 202 тис.грн. Вибуло основних засобів за 

звітний період первісною вартістю 429 тис.грн (машин та обладнання 20 тис.грн, інструменти 409 тис.грн) 
У 2018 р.  для виробничих потреб товариства придбано обладнання на суму 564,2,0 тис.грн. 

    в тому числі 

    - сервер "Т-Платформс"  вартістю 107,2 тис.грн. 

    -програмний продукт "Контакт-ценр" - 35,0 тис.грн.  

    -  замірний вузол газу з лічильниками газу - 319,5 тис.грн., який встановлено на газопроводі в селах Острів-

Конопківка. 

     - катерної техніки на суму 199,5 тис.грн.  

    
  Проведено : 

       -реконструкція і заміна газових мереж -707,8 тис.грн. 

 

       - капремонт ГРП,ШГРП - 50,0 тис.грн. 

       - придбання та встановлення  приладів обліку лічильників газу - 6051,7 тис.грн. 

Вибуло основних засобів первісною вартістю 6,8 тис.грн, в т.ч.   інструменти та обладнання 6,8 тис.грн. 

 

 
  

Товариство не планує  значних iнвестицiй або придбань основних засобiв. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; 

виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 

зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 

зростання виробничих потужностей після її завершення 

Первiсна вартiсть основних засобiв  на початок  року становить 31736 тис.грн, в т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 29575 тис.грн, 

машини та обладнання 1230 тис.грн, 

транспортні засоби 15 тис.грн, 

інструменти, прилади, інвентар 388 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 202 
інші необоротні матеріальні активи 202 

Знос основних засобів   становить 22210 тис.грн в т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 20676  тис.грн, 

машини та обладнання 1077 тис.грн, 

транспортні засоби 15 тис.грн, 

інструменти, прилади, інвентар  321 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 101 

інші необоротні матеріальні активи 20 
Ступінь зносу основних засобів   становить 69,9 %, в т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 69,9 %, 

машини та обладнання 87,5 %, 

транспортні засоби 100 %, 

інструменти, прилади, інвентар  82,7  % 

малоцінні необоротні матеріальні активи 50  % 

інші необоротні матеріальні активи 9,9 % 

 
Первісна вартість основних засобів на кінець  року  33022 тис.грн, в т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 30319 тис.грн, 



машини та обладнання 1706 тис.грн,  

інструменти, прилади, інвентар  403 тис.грн 

земельні ділянки 124 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 233 тис.грн 

інші необоротні матеріальні активи 237 тис.грн 
Знос основних засобiв на початок року складає 24038 тис.грн, 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 22332 тис.грн, 

машини та обладнання 1179 тис.грн, 

інструменти, прилади, інвентар  375 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 116 тис.грн 

інші необоротні матеріальні активи 237 тис.грн 

 

 
Ступінь  зносу  основних засобів    становить 72,8 %, в т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 73,7 %, 

машини та обладнання 69,1 %, 

інструменти, прилади, інвентар  93 % 

малоцінні необоротні матеріальні активи 49,8% 

інші необоротні матеріальні активи 15.2 % 

Придбані, створені основні засоби оцінюються за собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт 

основних засобів. Аналітичний і синтетичний облік основних засобів здійснювався протягом звітного періоду 
відповідно до вимог чинного законодавства і мають певну відповідність Амортизація основних засобів 

нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх                      використання.  

Усi витрати на ремонт основних засобiв на протязi року вiднесенi на витрати.  

Основнi засоби ПрАТ "Тернопiльмiськгаз" розташованi у межах мiста Тернополя та Тернопiльського району. 

 Пiд час формування Статутного фонду пiдприємства до нього не увiйшли газопроводи та споруди на них, 

спецавтотранспорт, пов'язаний з лiквiдацiєй аварiй, тобто об'єкти стратегiчного призначення, якi згiдно закону 

України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" не пiдлягають приватизацiї.  

На цей час цi основнi засоби знаходяться на балансi пiдприємства, але є державною власнiстю.  
Згiдно Додаткової угоди "Про користування державним майном, яке не пiдлягає приватизацiї" зобов'язання 

щодо виконання функцiї оперативного управлiння цими засобами переданi ПрАТ "Тернопiльмiськгаз".  

Крiм того на балансi ПрАТ знаходяться власнi основнi засоби: адмiнiстративни будiвлi, транспортнi засоби, 

iнструмент, меблi, спецодяг, хозiнвентар та iнше. 

Основних засобiв в орендi не облiковується. 

Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для 

придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням. В структурi основних фондiв 

найбiльшу долю займають будинки - 93 %. Ступiнь використання основних засобiв становить 90 %.Термiни та 
умови користування основними засобами (за основними групами): товариство має основнi засоби за мiсцем 

свого мiсцезнаходження. Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам 

та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають 

матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби використовуються в нормальних умовах. 

Виробничі потужності: 1493,2 км газопроводів , по яких транспортується  природний газ споживачам  

м.Тернополя і Тернопільського району. 

  Виробничі потужності використовуються за призначенням 

Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента щодо 
основних засобiв. 

На балансi пiдприємства знаходяться основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством 

обмеження прав власностi. 

Основнi засоби на товариствi облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали мiсце для 

придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням.  

 

Майно товариства в заставi не перебуває.  Арешту основних засобiв не було. Основнi засоби невиробничого 

призначення - вiдсутнi. Екологiчних чинникiв, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства 
фахiвцями пiдприємства не виявлено На пiдприємствi охорона навколишнього середовища ведеться вiдповiдно 

до законодавства та вимогам природоохоронних правил i норм.Товариство користується основними засобами 

на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої 

дiяльностi Товариства. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу 

протягом терміну їх використання Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): товариство має основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. Термiни користування основних 

засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних 

засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби 
використовуються в нормальних умовах. Майно використовується Товариством на 100%. 

 



Планiв щодо капiтального будiвництва товариство немає. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 

обмежень 

В процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi виникає низка суттєвих проблем, якi є характерними 
для   акцiонерних товариств з газопостачання та газифiкацiї в цiлому по Українi.  

Бiльшiсть цих проблем пов`язана з недосконалiстю iснуючої нормативно-правової бази.  

Звичайно, головною проблемою протягом останнiх рокiв   є робота пiдприємства в умовах дефiциту коштiв. 

Недостача фiнансування утримує розвиток перспективних технологiй. Явно видно знос автотранспортої 

технiки, нестача матерiалiв, iнструменту.  

До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Тернопільмiськгаз" також вiдносяться:  

- сезоннiсть газоспоживання  ;  

- державне регулювання цiн, яке не дозволяє повнiстю компенсувати витрати пiдприємства та забезпечити 
розширення виробництва.   

- та цiлий ряд iнших проблем: недосконала система оподатковування; високий рiвень iнфляцiї; високi процентнi 

ставки за кредити; недосконале та нестабiльне законодавство;    

  

 До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Тернопiльмiськгаз" вiдносяться: сезоннiсть 

газоспоживання (у зв`язку з опалювальним сезоном транспортування газу взимку значно бальше, нiж влiтку). 

Державне регулювання цiн, яке не дозволяє повнiстю компенсувати витрати пiдприємства та забезпечити 

розширення виробництва (цiни на закупiвлю, транспортування та реалiзацiю природного газу встановлює НАК 
"НафтогазУкраїни" та НКРЕКП). Недосконала система оподатковування. Високий рiвень iнфляцiї. Високi 

процентнi ставки за кредити. Недосконала та нестабiльна законодавча база у нафтогазовому комплексi.  

Основними засобами, якi експлуатує пiдприємство, є розподiльчi газопроводи високого, середнього та низького 

тиску та споруди на них. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

В звiтному роцi товариство не користувалось кредитами банку. 
Залучення iнвестицiй для оновлення основних фондiв та впровадження нових технологiй виробництва 

товариство не здiйснювало. Можливi шляхи покращення лiквiдностi - це перш за все збiльшення обсягiв 

виробництва, збiльшення вiльного капiталу, залучення iнвестицiй та впровадження нових технологiй. 

Усi розрахунки здiйснювалися за рахунок власних коштiв, якi надходили на розрахунковий рахунок.  

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 

підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Укладених i не виконаних договорiв немає. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

В 2019 році планується: 

           -заміна, реконструкція газових мереж-540,5 тис.грн.; 

-капремонт відключаючи пристроїв- 27,1 тис.гон. 

        - капремонт ГРП,ШГРП-137,6 тис.грн.; 
       -заміна лічильників газу -17064,3 тис.грн. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний 

рік 

Дослiдження та розробки не проводились. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 

дн 
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IV. Інформація про органи управління 
 

Орган управління Структура Персональний склад 

Виконавчим органом Товариства є Правління. Голова правління та члени правління Голова правління -Бобрівець Володимир Леонідович. 
Член правління - Даткун Володимир Володимирович. 

Член правління -Губиш Сергій Іванович. 

Член правління- Шамрай Анатолій Федорович. 

Член правління- Мельничук Стефанія Петрівна. 

Наглядова ради голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Голова Наглядової ради- Бобрівець Віталій 

Володимирович. 

Член Наглядової ради-Яроцький Степан Петрович. 

Член Наглядової ради-Пищ Ігор Ярославович. 

Член Наглядової ради-Куниця Дарина Леонідівна. 
Член Наглядової ради-Мусял Любомира Мирославівна 

ревізійна комісія члени ревізійної комісії 

Голова Ревізійної комісії не обраний 

Михайленко Антон Олегович 

Дзюба Богдан Іванович 

Панчук Світлана Миколаївна 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада* Голова правлiння 

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

повне найменування юридичної особи 

Бобрiвець Володимир Леонiдович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи дн 
4) рік народження** 1952 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 49 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз"Голова правління, ПАТ 

"Тернопiльмiськг, ПАТ "Тернопiльмiськгаз", 

начальник управлiння по експлуатацiї газового 

господарства 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 
(призначено) 

10.05.2017, 3 роки 

9) опис До повноважень посадової особи як голови правлiння 

вiдноситься керiвництво дiяльнiстю Товариства, 

представлення його iнтересiв у вiдносинах з iншими 

органiзацiями. Обов'язками голови правлiння є 

органiзацiя виконання завдань, наданих загальними 

зборами та Наглядовою радою Товариства, 

забезпечення належного використання виробничих 
потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi 

пiдприємства. Винагорода в грошовій та в натуральній 

формах посадовій особі емітента не 

виплачувалася.Посадова особа не обiймає iншi посади 

на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

Cтаж  роботи (років) 49 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:   ПрАТ "Тернопільміськгаз" , ПАТ 

"Тернопiльмiськгаз"Голова правління,  

  

Змін протягом звітного пепріоду не було. 

 

1) посада* член правлiння 

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

Даткун Володимир Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1958 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 43 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", головний iнженер, ПАТ 

"Тернопiльмiськг, ВАТ "Тернопiльмiськгаз", 21155959 

головний iнженер 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

10.05.2017, 3 роки 

9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно 

до статуту Товариства. Забезпечує виконання 

повноважень та обов"язкiв визначених штатним 

розписом товариства, приймаєх участь у засiданнях 

правлiння. Посади на будь-якому iншому 
пiдприємствi не обiймає. Винагорода в грошовій та в 

натуральній формах посадовій особі емітента не 

виплачувалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

Cтаж  роботи (років) 43 

 

Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 



останніх 5 років: ПрАТ "Тернопільміськгаз" , ПАТ 

"Тернопiльмiськгаз", головний iнженер 

  

Змін протягом звітного періоду не було. 

 
1) посада* член правлiння 

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

повне найменування юридичної особи 

Мельничук Стефанiя Петрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 900035 

4) рік народження** 1959 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 36 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 
юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", економiст,, ПАТ 
"Тернопiльмiськг, ВАТ "Тернопiльмiськгаз", 

економiст 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

10.05.2017, 3 роки 

9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно 

до статуту Товариства. Забезпечує виконання 

повноважень та обов"язкiв визначених штатним 
розписом товариства, приймаєх участь у засiданнях 

правлiння. Посади на будь-якому iншому 

пiдприємствi не обiймає. Винагорода в грошовій та в 

натуральній формах посадовій особі емітента не 

виплачувалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

  
 

Cтаж  роботи (років) 35 

 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:  

ПрАТ "Тернопільміськгаз" , ПАТ 

"Тернопiльмiськгаз", економiст,  

 
Змін протягом звітного періоду не було. 

 

1) посада* член правління 

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

повне найменування юридичної особи 

Губиш Сергiй Iванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1968 

5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

головний бухгалтер ПАТ "Тернопільміськгаз", 

заступник голови правління ПАТ "Тернопільміськгаз", 

заступник голови пра, СП "Сiнтер", головний 

бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

10.05.2017, 3 роки 

9) опис Приймає участь у засiданнях правлiння 
Розробляє основнi напрямки дiяльностi Товариства. 

  Планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, 

вiддiлень, представництв та iнших структурних 

пiдроздiлiв, органiзує та контролює виконання планiв. 

Дає пропозицiї по розподiлу прибутку, визначенню 

розмiрiв фондiв Товариства, розмiру та форми 

виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової 

ради Товариства та Загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 

 Визначає органiзацiйну структуру Товариства та 



погоджує з Наглядовою радою. 

  Визначає умови оплати працi працiвникiв 

Товариства    

Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не 

обiймає.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах 

посадовій особі емітента не виплачувалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає   

, 

Cтаж роботи (років) 33 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:  
 головний бухгалтер ПАТ "Тернопільміськгаз", 

заступник голови правління ПАТ "Тернопільміськгаз", 

ПрАТ "Тернопільміськгаз" заступник голови 

правління 

  

Змін протягом звітного періоду не було. 

 

1) посада* член правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Шамрай Анатолiй Федорович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1953 

5) освіта** середня спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 38 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi, ПАТ 

"Тернопiльмiськг, ВАТ "Тернопiльмiськгаз", 
начальник майстернi 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

10.05.2017, 3 роки 

9) опис Як член правлiння має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi правлiння, вiдповiдно 

до статуту Товариства. Забезпечує виконання 

повноважень та обов"язкiв визначених штатним 

розписом товариства, приймаєх участь у засiданнях 
правлiння. Посади на будь-якому iншому 

пiдприємствi не обiймає. Винагорода в грошовій та в 

натуральній формах посадовій особі емітента не 

виплачувалася..  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

 

 
Cтаж роботи (років) 38 

 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:  

 ПрАТ "Тернопільміськгаз", ПАТ 

"Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi 

  

Змін протягом звітного періоду не було. 
 

1) посада* голова наглядової ради -  представник  акціонера 

Бобрівця В.Л.. 

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

повне найменування юридичної особи 

Бобрiвець Вiталiй Володимирович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1975 

5) освіта** вища 
6) стаж роботи (років)** 22 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код ПАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови 



юридичної особи та посада, яку займав** правлiння, ПАТ "Тернопiльмiськг, ВАТ 

"Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

07.05.2018, 3 роки 

9) опис Здiйснює керiвництво наглядовою  радою. 
Погоджує   органiзацiйну   структуру   Товариства   та   

структуру   апарату управлiння Товариства. 

 Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань 

дiяльностi Товариства у встановленому Статутом 

порядку.  

  Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї. 

 Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики 

Товариства. Встановлює  порядок надання iнформацiї 
акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює  

контроль за розкриттям  iнформацiї та реалiзацiєю 

iнформацiйної полiтики  Товариства. 

  Затверджує,    за    поданням    Голови    

правлiння,    керiвникiв    структурних пiдроздiлiв. 

  Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння 

господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, 

технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень 
загальних зборiв Товариства. 

 . Винагорода в грошовій та в натуральній формах 

посадовій особі емітента не виплачувалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

Посадова особа обіймає посаду - директор Дочірнє 

підприємство "Газпостач" публічного акціонерного 

товариства по газопостачанню  та газифікації 
"Тернопільміськгаз"  (місцезнаходження м.Тернопіль, 

вул.  Митрополита Шептицького,20) 

 

Cтаж  роботи (років) 22 

 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:  

 ПрАТ "Тернопільміськгаз", ПАТ 
"Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння 

  

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. припинено повноваження - голова 

наглядової ради Бобрiвець Вiталiй Володимирович  

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. обрано на посаду: - член  наглядової 

ради - представник акціонера Бобрівця В.Л.- 
Бобрівець Віталій Володимирович  

Згідно рішення Наглядової ради від 07.05.2018 р. 

(Протокол засідання Наглядової ради № 05/18 від 

07.05.2018 р.) обрано на посаду: 

Голова Наглядової ради Бобрівець Віталій 

Володимирович - представник акціонера Бобрівця 

В.Л. 

 
1) посада* член Наглядової ради  - представник  акціонера 

Бобрівця В.Л. 

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

повне найменування юридичної особи 

Яроцький Степан Петрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1959 

5) освіта** середня спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 39 
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi 

аварiйно-диспетчерської служби, ПАТ 



"Тернопiльмiськг, ВАТ "Тернопiльмiськгаз", 

начальник майстернi аварiйно-диспетчерської служби 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.04.2018, 3 роки 

9) опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує 
обов`язки колегiально у складi наглядової ради, 

вiдповiдно до статуту Товариства. Погоджує   

органiзацiйну   структуру   Товариства   та   структуру   

апарату управлiння Товариства. 

 Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань 

дiяльностi Товариства у встановленому Статутом 

порядку.  

  Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї. 
 Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики 

Товариства. Встановлює  порядок надання iнформацiї 

акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює  

контроль за розкриттям  iнформацiї та реалiзацiєю 

iнформацiйної полiтики  Товариства. 

  Затверджує,    за    поданням    Голови    

правлiння,    керiвникiв    структурних пiдроздiлiв. 

  Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння 
господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, 

технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень 

загальних зборiв Товариства.Винагорода в грошовій 

та в натуральній формах посадовій особі емітента не 

виплачувалася.. Посади на будь-якому iншому 

пiдприємствi не обiймає. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 
 

  

Cтаж  роботи (років) 39 

 

  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв: ПрАТ "Тернопільміськгаз",  

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi 
аварiйно-диспетчерської служби 

   

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. припинено повноваження  - член 

Наглядової ради Яроцький Степан Петрович  

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. обрано на посаду: член  наглядової ради 

- представник акціонера Бобрівця В.Л. -Яроцький 
Степан Петрович 

 

1) посада* член Наглядової ради  - представник  акціонера 

Бобрівця В.Л. 

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

повне найменування юридичної особи 

Мусял Любомира Мирославiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** середня спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 41 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової 

служби., ПАТ "Тернопiльмiськг, ВАТ 

"Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової 

служби. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.04.2018, 3 роки 

9) опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi наглядової ради, 



вiдповiдно до статуту Товариства. Погоджує   

органiзацiйну   структуру   Товариства   та   структуру   

апарату управлiння Товариства. 

 Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань 

дiяльностi Товариства у встановленому Статутом 
порядку.  

  Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї. 

 Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики 

Товариства. Встановлює  порядок надання iнформацiї 

акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює  

контроль за розкриттям  iнформацiї та реалiзацiєю 

iнформацiйної полiтики  Товариства. 

  Затверджує,    за    поданням    Голови    
правлiння,    керiвникiв    структурних пiдроздiлiв. 

  Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння 

господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, 

технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень 

загальних зборiв Товариства.Винагорода в грошовій 

та в натуральній формах посадовій особі емітента не 

виплачувалася.. Посади на будь-якому iншому 

пiдприємствi не обiймає. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

 

Cтаж   роботи (років) 41 

 

 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:  
ПрАТ "Тернопільміськгаз",  ПАТ 

"Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової 

служби. 

   

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. припинено повноваження - член 

Наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна  

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 р. обрано на посаду:  член  наглядової ради 

- представник  акцiонера Бобрівця В.Л.-Мусял 

Любомира Мирославівна 

 

1) посада* член Наглядової ради - представник акціонера 

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

повне найменування юридичної особи 

Куниця Дарина Леонiдiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 
4) рік народження** 1978 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 17 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ НАК "Нафтогаз України", головний фахiвець., 

ПАТ НАК "Нафтогаз Ук, ПАТ НАК "Нафтогаз 

України", головний фахiвець. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.04.2018, 3 роки 

9) опис Як член наглядової ради має повноваження та виконує 

обов`язки колегiально у складi наглядової ради, 

вiдповiдно до статуту Товариства. Погоджує   

органiзацiйну   структуру   Товариства   та   структуру   

апарату управлiння Товариства. 

 Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань 

дiяльностi Товариства у встановленому Статутом 

порядку.  
  Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї. 

 Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики 



Товариства. Встановлює  порядок надання iнформацiї 

акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює  

контроль за розкриттям  iнформацiї та реалiзацiєю 

iнформацiйної полiтики  Товариства. 

  Затверджує,    за    поданням    Голови    
правлiння,    керiвникiв    структурних пiдроздiлiв. 

  Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння 

господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, 

технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень 

загальних зборiв Товариства.Винагорода в грошовій 

та в натуральній формах посадовій особі емітента не 

виплачувалася..  

Обіймає посаду ПАТ НАК "Нафтогаз України", 
головний фахiвець. (місцезнаходження: 01001, м. 

Київ, вул.мельницького, 6)  

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

Cтаж   роботи (років)  17 

 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв: ПАТ НАК "Нафтогаз України", головний 
фахiвець. 

 З 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. припинено повноваження  член 

Наглядової ради Куниця Дарина Леонiдiвна  

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. обрано на посаду член  наглядової ради - 

представник  акцiонера ПАТ НАК "Нафтогаз України" 
Куниця Дарина Леонідівна 

 

1) посада* член Наглядової ради  - представник  акціонера 

Бобрівця В.Л. 

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

повне найменування юридичної особи 

Пищ Iгор Ярославович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1965 
5) освіта** середня спецiальна 

6) стаж роботи (років)** 32 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник служби 

пiдземних газопроводiв, ПАТ "Тернопiльмiськг, ВАТ 

"Тернопiльмiськгаз", начальник служби пiдземних 

газопроводiв 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.04.2018, 3 роки 

9) опис Погоджує   органiзацiйну   структуру   Товариства   та   

структуру   апарату управлiння Товариства. 

 Виносить на Загальнi збори пропозицiї з питань 

дiяльностi Товариства у встановленому Статутом 

порядку.  

  Розглядає звiти та висновки Ревiзiйної комiсiї. 

 Визначає загальнi засади iнформацiйної полiтики 

Товариства. Встановлює  порядок надання iнформацiї 
акцiонерам та особам , якi не є акцiонерами. Здiйснює  

контроль за розкриттям  iнформацiї та реалiзацiєю 

iнформацiйної полiтики  Товариства. 

  Затверджує,    за    поданням    Голови    

правлiння,    керiвникiв    структурних пiдроздiлiв. 

  Аналiзує дiї Правлiння щодо управлiння 

господарством, реалiзацiї кадрової, iнвестицiйної, 

технiчної та цiнової полiтики, дотримання рiшень 
загальних зборiв Товариства. Посади на будь-якому 

iншому пiдприємствi не обiймає.Винагорода в 



грошовій та в натуральній формах посадовій особі 

емітента не виплачувалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 

 
Cтаж   роботи (років) 312 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:  

 ПрАТ "Тернопільміськгаз", ПАТ 

"Тернопiльмiськгаз", начальник служби пiдземних 

газопроводiв 

   

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 р. припинено повноваження - член 

Наглядової ради  Пищ Iгор Ярославович  

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. обрано на посаду: член  наглядової ради 

- представник  акцiонера Бобрівця В.Л.-Пищ Ігор 

Ярославович 

 

1) посада* член  Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 

повне найменування юридичної особи 

Михайленко Антон Олегович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1975 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 13 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

старший експерт вiддiлу аудиту допомiжних 

вробничих процесiв Служби внутрiшнього аудиту 
ПАТ "НАК "Нафтогаз України", старший експерт вiд, 

НАК "Нафтогаз України", головний фахiвець 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.04.2018, 3 роки 

9) опис Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної 

комiсiї, органiзовує перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi товариства, доповiдає про 

результати перевiрок на Загальних зборах акцiонерiв 
Ревiзiйнiй комiсiї товариства  повиннi бути поданi  всi 

матерiали, бухгалтерськi або iншi документи i 

особистi пояснення посадових осiб на її вимогу. 

Ревiзiйна комiсiя складає висновки на пiдставi рiчних 

звiтiв та балансiв. Без висновкiв Ревiзiйної комiсiї  

Вищий орган Товариства не може затверджувати 

рiчний баланс. 

Ревiзiйна комiсiя вирiшує питання, пов'язанi iз 
проведенням  

перевiрок та органiзацiєю роботи на своїх засiданнях. 

Засiдання проводяться за необхiднiстю. Ревiзiйна 

комiсiя є правомочною приймати рiшення, якщо в 

засiданнi беруть участь не менше половини її членiв. 

Рiшення ревiзiйної комiсiї вважається прийнятим, 

якщо за  нього проголосувало бiльше половини членiв 

ревiзiйної комiсiї, якi беруть участь у засiданнi, у 
випадку рiвностi голосiв голос голови  

ревiзiйної комiсiї є вирiшальним. Ревiзiйна комiсiя 

зобов"язана вимагати  позачергового скликання  

Загальних зборiв або проведення засiдання Наглядової 

Ради  

Винагорода в грошовій та в натуральній формах 

посадовій особі емітента не виплачувалася. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає 

 



Cтаж   роботи (років) 13 

 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:головний фахiвець вiддiлу органiзацiї 

внутрiшнього аудиту Компанiї Управлiння 
координацiї внутрiшнього фiнансового контролю 

Департаменту внутрiшнього аудиту НАК "Нафтогаз 

України", старший експерт вiддiлу аудиту 

допомiжних вробничих процесiв Служби 

внутрiшнього аудиту ПАТ "НАК "Нафтогаз України". 

 

 

Обіймає посаду  старший експерт вiддiлу аудиту 
допомiжних вробничих процесiв Служби 

внутрiшнього аудиту ПАТ "НАК "Нафтогаз України" 

(місцезнаходження: 01001, м. Київ, 

вул.Хмельницького, 6) 

   

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. припинено повноваження голова 

Ревiзiйної комiсiї Федорiйчук Ярослав Петрович  
Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. обрано на посаду - член Ревiзiйної 

комiсiї Михайленко Антон Олегович 

 

1) посада* член ревізійної комісії 

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

повне найменування юридичної особи 

Дзюба Богдан Іванович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 
4) рік народження** 1963 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 33 

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз", бухгалтер., ПАТ 

"Тернопiльмiськг, ПАТ "Тернопiльмiськгаз", 

бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.04.2018, 3 роки 

9) опис Як Член Ревiзiйної комiсiї бере участь у перевiрках 

фiнансово-господарської дiяльностi Права та 

обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються 

законом, Статутом Товариства та положенням про 

ревiзiйную комiсiю. 

 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до 

порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборів. Члени 
Ревізійної комісії мають право бути присутніми на 

Загальних зборах та брати участь в обговоренні 

питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу.Члени Ревізійної комісії мають право брати 

участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у 

випадках, передбачених Законом, цим Статутом або 

внутрішніми положеннями Товариства.Ревізійна 

комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про 
результати перевірок фінансово-господарської 

діяльності Товариства, складає та подає на 

затвердження Загальних зборів висновок з аналізом 

фінансової звітності Товариства та дотримання 

Товариством законодавства під час провадження 

фінансово-господарської діяльності, доповідає про 

результати здійснених нею ревізій та перевірок 

Загальним зборам, Наглядовій раді. Ревізійна комісія 
проводить перевірку фінансово-господарської 

діяльності Товариства за результатами фінансового 



року. За підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в 

якому міститься інформація про підтвердження 

достовірності та повноти даних фінансової звітності за 
відповідний період та про факти порушення 

законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

звітності. 

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає 
Cтаж  роботи (років) 33 

 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв: ПрАТ "Тернопільміськгаз" бухгалтер,  ПАТ 

"Тернопiльмiськгаз", бухгалтер.  

Iнших посад на iнших пiдприємствах посадова особа 

не обiймає. 

  
Винагороди як член ревізійної комісії в товариствi не 

отримує 

 Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. припинено повноваження член ревізійної 

комісії Дзюба Богдан Іванович  

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. обрано на посаду член ревізійної комісії 

Дзюба Богдан Іванович 
 

1) посада* член ревізійної комісії 

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

повне найменування юридичної особи 

Панчук Свiтлана Миколаївна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи - 

4) рік народження** 1969 

5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, яку займав** 

ПАТ "Тернопiльмiськгаз" , заступник головний 

бухгалтер, ПАТ "Тернопiльмiськг, ПАТ 

«Тернопiльмiськгаз», заступник головний бухгалтер; 

Тернопiльський Центр зайнятостi;Захiдне рег.вiд. 

Аграрного фонду,гол.бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 

(призначено) 

26.04.2018, 3 роки 

9) опис Як Член Ревiзiйної комiсiї бере участь у перевiрках 
фiнансово-господарської дiяльностi Права та 

обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються 

законом, Статутом Товариства та положенням про 

ревiзiйную комiсiю. 

 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до 

порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборів. Члени 

Ревізійної комісії мають право бути присутніми на 
Загальних зборах та брати участь в обговоренні 

питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу.Члени Ревізійної комісії мають право брати 

участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у 

випадках, передбачених Законом, цим Статутом або 

внутрішніми положеннями Товариства.Ревізійна 

комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про 

результати перевірок фінансово-господарської 
діяльності Товариства, складає та подає на 

затвердження Загальних зборів висновок з аналізом 



фінансової звітності Товариства та дотримання 

Товариством законодавства під час провадження 

фінансово-господарської діяльності, доповідає про 

результати здійснених нею ревізій та перевірок 

Загальним зборам, Наглядовій раді. Ревізійна комісія 
проводить перевірку фінансово-господарської 

діяльності Товариства за результатами фінансового 

року. За підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в 

якому міститься інформація про підтвердження 

достовірності та повноти даних фінансової звітності за 

відповідний період та про факти порушення 
законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

звітності. 

 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини. немає 

Винагороди за виконання посадових обов"язків 
посадова особа не  отримує, окрім зарплати згідно 

штатного розпису. 

Cтаж  роботи (років) 26 р. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 

рокiв:ПрАТ "Тернопільміськгаз" головний 

бухгалтер"ПАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник 

головний бухгалтер ; Тернопiльський Центр 

зайнятостi;Захiдне рег.вiд. Аграрного 
фонду,гол.бухгалтер 

Iнших посад на iнших пiдприємствах посадова особа 

не обiймає. 

 Згiдно наказу Панчук Свiтлана Миколаївна  звільнено 

з посади в/о головного бухгалтера з 03.05.2018р. 

Пiдстава рiшення:наказ №89 вiд 03.05.2018р.  . На 

посаду головного бухгалтера нікого не призначено. 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 
26.04.2018 р. припинено повноваження член ревізійної 

комісії Панчук Світлана Миколаївна  

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 

26.04.2018 р. обрано на посаду член ревізійної комісії  

Панчук Світлана Миколаївна 

 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 
 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Найменування та ідентифікаційний 
код юридичної особи – емітента 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейован

і іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова правлiння Бобрiвець Володимир Леонiдович Бобрiвець Володимир Леонiдович,- 8730 24,952838 8730 0 

член правлiння Даткун Володимир 

Володимирович 

Даткун Володимир 

Володимирович,- 

15 0,042874 15 0 

член правлiння Мельничук Стефанiя Петрiвна Мельничук Стефанiя Петрiвна,- 63 0,180072 63 0 

член правління Губиш Сергiй Iванович Губиш Сергiй Iванович,- 24 0,068599 24 0 

член правління Шамрай Анатолiй Федорович Шамрай Анатолiй Федорович,- 299 0,854628 299 0 

голова  Наглядової ради Бобрiвець Вiталiй Володимирович Бобрiвець Вiталiй 

Володимирович,- 

2641 7,548734 2641 0 

член Наглядової ради Яроцький Степан Петрович Яроцький Степан Петрович,- 257 0,734580 257 0 

член Наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна Мусял Любомира Мирославiвна,- 5 0,014291 5 0 

Член наглядової ради Куниця Дарина Леонiдiвна Куниця Дарина Леонiдiвна,- 0 0,000000 0 0 

член Наглядової ради Пищ Iгор Ярославович Пищ Iгор Ярославович,- 63 0,180072 63 0 

голова Ревiзiйної комiсiї Михайленко Антон Олегович Михайленко Антон Олегович,- 0 0,000000 0 0 

член ревізійної комісії Панчук Світлана Миколаївна Панчук Світлана Миколаївна,- 0 0,000000 0 0 

член ревізійної комісії Дзюба Богдан Іванович Дзюба Богдан Іванович,- 13 0,037158 13 0 

Усього 12110 34,613846 12110 0 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Основною стратегiєю Товариства на поточний рiк є стабiлiзацiя фiнансового стану. В перспективi пiдприємство 

планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого 

розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання 

адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого 

розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної 

полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Емiтента 

необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення 
ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства. Товариство i надалi планує 

продовжувати здiйснення своїх господарської дiяльностi у обраному напрямку, сумлiнно дотримуючись вимог 

дiючого законодавства та положень укладених договорiв. 

Виробнича програма на 2019 рiк не передбачає змiн номенклатури послуг, розширення виробництва та 

реконструкцiї тощо.  

Плани на перспективу розвитку вiдсутнi. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Наказом  Державного комітету України по нафті і газу "Держкомнафтогаз" №279 від 27.07.1994 року  ВАТ 

"Тернопільміськгаз" створено на базі державного підприємства по газопостачанню і газифікації м.Тернополя і 

Тернопільського району.       

          Згідно рішення загальних зборів акціонерів товариства (протокол №1 від 14.04.2011року)  Відкрите 

акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Тернопільміськгаз"  перейменовано на "Публічне 

акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Тернопільміськгаз"           

          Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів товариства (протокол №2 від 14.12.2017року)  

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Тернопільміськгаз"  перейменовано на 
"Приватне акціонерне товариство  "Тернопільміськгаз". 

Товариство має просту лінійну організаційну структуру, представлену головою правління та адміністрацією. 

Товариство вчасно виконує свої зобов'язання перед iснуючими контрагентами, державними установами, 

працiвниками. Протягом останнiх рокiв стабiльно пiдтримує взаємовигiднi господарськi вiдносини з iснуючими 

контрагентами та здiйснює пошук i налагодження господарських зв'язкiв з потенцiйними майбутнiми 

партнерами. 

Товариство вчасно виконує свої зобов'язання перед iснуючими контрагентами, державними установами, 

працiвниками. Протягом останнiх рокiв стабiльно пiдтримує взаємовигiднi господарськi вiдносини з iснуючими 
контрагентами та здiйснює пошук i налагодження господарських зв'язкiв з потенцiйними майбутнiми 

партнерами. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх 

нормативних актiв Товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня 

його державної реєстрацiї. Товариство створене на невизначений строк. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 

емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат 

емітента 

Укладання деривативів та вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів товариством у звітному 2018 

році не проводилося. 

 

Зокрема: 

1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 

операції хеджування 
. 

Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення такихосновних 

заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес 

iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв 

ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля 

фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, 

необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при 

настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат 
визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та 

максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у 

звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як 

метод страхування цiнового ризику. 

 



2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням 

характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня 

конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, 
кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.  

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати 

зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний 

таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська 

заборгованiсть. Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна 

iнформацiя [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 

Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: o лiмiти щодо боргових 
зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; o лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом 

(або асоцiйованою групою); o лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою; o лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та 

випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. Для уникнення кредитного ризику 

на ТОВАРИСТВI: 1. Дебiторську заборгованiсть зменшують шляхом перевiрки партнерiв, за допомогою 

правильних формулювань умов контрактiв, контролем за розрахунками на пiдприємствi, листуванням, 

виставленням претензiй i т.п .. 2. На Товариствi налагодженi механiзми виконання угод, система облiку та 

контролю, повiдомлення контрагента про виконання робiт, термiни поставок 3. Для повернення дебiторської 
заборгованостi проводиться робота вiдповiдно до розробленого алгоритму впливу на боржника.  

 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового 

iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший 

цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, 

зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на 

ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.      Iнший цiновий ризик 
- це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 

коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи 

валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого 

фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, 

з якими здiйснюються операцiї на ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед 

методiв пом'якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв 

на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. Валютний ризик - це ризик того, 

що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок 
змiн валютних курсiв. Валютнi ризики Товариства не виникають у зв'язку з не володiнням фiнансовими 

iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi.  

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового 

iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, 

що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу 

вартiсть чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства 

контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою 
вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх 

максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися 

боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв 

здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових 

iнструментiв.  

 

Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз 
фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового 

активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а 

також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  

Пiд податковим ризиком слiд розумiти ймовiрнiсть втрат, якi може понести Товариство в результатi 

кон'юнктурної змiни податкового законодавства або в результатi помилок, допущених Товариством при 

розрахунку податкових платежiв. Таким чином, податковий ризик одночасно належить i до групи зовнiшнiх 

фiнансових ризикiв, i до групи внутрiшнiх ризикiв.  
Податковий ризик включає в себе: o ймовiрнiсть додаткових вiдрахувань до бюджету в результатi 

незапланованого пiдвищення податкових ставок; o ймовiрнiсть втрат в результатi прийняття податковою 



службою рiшень, що зменшують податковi переваги, тобто дострокове скасування податкових пiльг; o значне 

зростання заборгованостi платежiв до бюджету, яке зумовлює не тiльки штрафнi санкцiї, але й загрозу 

зупинення податковою мiлiцiєю дiяльностi пiдприємства, арешту його рахункiв, вилучення документацiї, 

пов'язаної з господарською дiяльнiстю пiдприємства, таке iнше, що може призвести до лiквiдацiї пiдприємства; 

o ймовiрнiсть виникнення втрат в результатi податкових помилок, якi виникли з вини працiвникiв бухгалтерiї. 
Помилки в податкових розрахунках пов'язанi зi значними фiнансовими санкцiями.  

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв; схильнiсть емiтента до кредитного ризику: емiтент не має 

схильностi до кредитного ризику (емiтент не має кредитних зобов'язань); схильнiсть емiтента до ризику 

лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв: емiтент має схильностi до ризику лiквiдностi/та або ризику 

грошових потокiв. 

 

В дiяльностi емiтента у звiтному роцi були такi фактори ризику, як наявнiсть боргiв та збиткiв, загроза 

банкрутства. 
Крiм того, Товариство має полiтичнi та макроекономiчнi ризики:  

- полiтична нестабiльнiсть;  

- зниження темпiв економiчного розвитку;  

- зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому тощо. 

          Крiм того, на фiнансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступнi фактори:  

- вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi;  

- iнвестицiйна непривабливiсть пiдприємства;  

-  iнтенсивний розвиток малого пiдприємництва, 
         Аналiз  показникiв  фiнансової  стiйкостi  показує,  що як  на  початок  так  i  на  кiнець  2018 року  

пiдприємство  перебувало  майже  у  кризовому  фiнансовому  станi, коефiцiєнт автономiї дає змогу зробити 

висновок, що стан пiдприємства щодо можливостi покриття зобов'язань власними коштами в  2018  роцi  був  

незадовiльним,  є  низькою  i  платоспроможнiсть  господарства. Не  зважаючи  на це, господарство на протязi 

року  забезпечило  виконання своїх  зобов'язань  перед  бюджетом i цiльовими фондами.    

          Фінансовий стан Товариства зазнає впливу нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні. 

Керівництво не може передбачити всі зміни, які в майбутньому матимуть вплив на економіку в цілому та 

фінансовий стан і розвиток Товариства зокрема. Керівництво вважає, що здійснює всі заходи, необхідні для 
підтримки стабільної діяльності і функціонування Товариства. 

Що стосується кредитного ризику він відсутній оскільки підприємство залучених кредитних коштів у процесі 

своєї діяльності не використовує. 

До факторів, які призводять до виникнення фіскальних ризиків у звітному періоді та можуть призводити 

виникнення фіскальних ризиків у планових та прогнозних періодах у діяльності товариства належать: зміни в 

податковій політиці; галузеві особливості та види діяльності, недоліки планування та прогнозування,  

макроекономічні фактори (пов'язані із політичними змінами та структурною перебудовою економіки). 

 
В процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi виникає низка суттєвих проблем, якi є характерними 

для   акцiонерних товариств з газопостачання та газифiкацiї в цiлому по Українi.  

Бiльшiсть цих проблем пов`язана з недосконалiстю iснуючої нормативно-правової бази.  

Звичайно, головною проблемою протягом останнiх рокiв   є робота Товариства в умовах дефiциту коштiв. 

Недостача фiнансування утримує розвиток перспективних технологiй. Явно видно знос автотранспортої 

технiки, нестача матерiалiв, iнструменту.  

           До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Тернопільмiськгаз" також вiдносяться:  

- сезоннiсть газоспоживання  ;  
- державне регулювання цiн, яке не дозволяє повнiстю компенсувати витрати пiдприємства та забезпечити 

розширення виробництва.   

- та цiлий ряд iнших проблем: недосконала система оподатковування; високий рiвень iнфляцiї; високi процентнi 

ставки за кредити; недосконале та нестабiльне законодавство;    

  

    До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПрАТ "Тернопiльмiськгаз" вiдносяться: сезоннiсть 

газоспоживання (у зв`язку з опалювальним сезоном транспортування газу взимку значно бальше, нiж влiтку). 

Державне регулювання цiн, яке не дозволяє повнiстю компенсувати витрати пiдприємства та забезпечити 
розширення виробництва (тариф на розподіл природного газу встановлює  НКРЕКП). Недосконала система 

оподатковування. Високий рiвень iнфляцiї. Високi процентнi ставки за кредити. Недосконала та нестабiльна 

законодавча база у нафтогазовому комплексi.  Основними засобами, якi експлуатує пiдприємство, є розподiльчi 

газопроводи високого, середнього та низького тиску та споруди на них. 

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Товариство отримало чистий збибуток в сумі 74654 тис. грн.  

Станом на 31 грудня 2018року в Товариства є грошові кошти в національній валюті в загальній сумі 130 тис. 

грн.   

Основні засоби, щодо яких існують обмеження права власності на звітну дату, відсутні. 
Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні. 

Основні засоби, передані у заставу, відсутні. 



Основні засоби, що знаходяться на консервації на дату кінця звітного періоду, відсутні.  

Основні засоби, що взяті в операційну оренду на дату кінця звітного періоду,  відсутні.  

Інвестиційна нерухомість на звітну дату 31 грудня 2018 року на балансі  Товариства не обліковувалась. 

Відсутня інформація щодо наявності контрактних зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.  

  
Розмір дебіторської заборгованості Товариства станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2018 р. складає (тис. грн.): 

Стаття Станом на 31.12.17 Станом на 31.12.18 

Розрахунки за продукцію, товари, роботи, послуги  75068 75048 

Розрахунки з бюджетом  571 25272 

Інша поточна дебіторська заборгованість 79081 66950 

Всього 154720 167270 

 

Товариство очікує погашення даної заборгованості протягом 2019 року.  
У 2018 Товариство не нараховувало резерв сумнівних боргів. 

На  дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги та іншу дебіторську заборгованість 

(короткострокову) відсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 днів. 

           

           Нерозподілений прибуток. Залишок нерозподіленого прибутку в балансі  станом на 31.12.2017 р. 

становить -252233 тис. грн., на 31.12.2018 р. -326887 тис. грн.  

Станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2018р. поточні зобов'язання Товариства представлені наступними статтями 

(тис. грн.): 
Стаття Станом на  

31.12.2017 Станом на  

31.12.2018 

Короткострокові кредити банку   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 391902 31,8 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 2881 11,2 

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 0,2 

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 510 5,2 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками  -  

Поточні забезпечення -  

Інші поточні зобов'язання 16848 19529 

Разом 412141 498529 

Заборгованості, за якою минув строк позовної давності, Товариство немає. Кредиторська заборгованість у 2017 

та 2018роках  не списувалася. 

  

Товариство за 2018 рік отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) в сумі 72197 тис. 
грн. (у 2017 р. 73458 тис.грн) 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) у 2017 році склала 230732 тис. грн. 

Адміністративні витрати склали - 6749 тис. грн.. 

Інші операційні витрати 22955 тис.грн 

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт послуг) у 2018 році склала 132486 тис. грн. 

Адміністративні витрати склали - 6916 тис. грн.  
Інші операційні витрати 10729 тис.грн 

 

  

В результаті Товариство отримало чистий збиток за 2017 рік  в сумі  165468тис. грн., та 74654 тис. грн. у 2018 

році. 

До елементів операційних витрат були віднесені наступні суми витрат (тис. грн.): 

Вид витрат За 2018 рік За 2017 рік 

Матерiальнi затрати 113293 210804 
Витрати на оплату працi 19999 15788 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 4264 3409 

Амортизацiя 1846 1758 

Iншi операцiйнi витрати 10729 28677 

Разом 150131 260436 

 

 

В структурі витрат найбільшу питому вагу займає місцеві платежі, послуги сторонніх організацій, заробітна 
плата та нарахування соціальних відрахувань на неї, хоча в зв"язку із обмеженістю обігових коштів на 

підприємстві діяв режим економії. Фінансовий стан Товариства незадовільний, усі фінансові показники не 



відповідають нормативним значенням і мають тенденцію до погіршення. Обiгових коштiв недостатньо для 

розрахункiв за поточними зобов'язаннями, погашення боргiв минулих перiодiв, забезпечення гiдної заробiтної 

плати працiвникам, вiдсутнiсть прибутку робить неможливою виплату дивiдендiв акцiонерам Товариства. 

 

До фіскальних ризиків, пов'язаних з діяльністю товариства належить ризик  податкового навантаження - високi 
податки та вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв,штрафiв пенi;  

Емiтент має схильнiсть до цiнових ризиків та до ризику лiквiдностi/та або ризику грошових потокiв. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. 
Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного 

управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами 

акцiонерiв кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс 

корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться. 

 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб 
або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне 

застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї товариства на фондових бiржах не торгуються. Товариство 

не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi 

кодекси не наводяться. 

 

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 

законодавством вимоги 

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги. 
Товариство застосовує практику корпоративного управлiння, що визначена чинним законодавством України, та 

не порушує загальноприйнятi норми та принципи корпоративного управлiння. 

 

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 

корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент 

прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Інформація про дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого 

відхилення протягом року не надається, оскільки Товариство немає власного кодексу корпоративного 

управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 

(*) X  

Дата проведення 26.04.2018 

Кворум зборів ** 76,980000 

Опис Пропозицiї щодо порядку денного поступили та 
затверджені Наглядовою радою товариства   

Пропозиції щодо питань включених до порядку 

денного загальних зборів від акціонерів не надходили. 

 

Порядок денний: 

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів 

Товариства. 

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів 
Товариства. 

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення 

Загальних зборів Товариства. 

4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та основні 

напрямки  розвитку на 2018р. Прийняття рішення за 

наслідками розгляду  звіту Правління.   

5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків 

Ревізійної комісії. 

6. Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту   Наглядової 

Ради. 

7. Затвердження річного звіту  Товариства за 2017 рік. 

 8.Визначення порядку покриття збитків за результати 

діяльності Товариства у 2017 році  та розподіл 
планового прибутку на  2018 рік. 

9.Припинення повноважень голови та членів 

Наглядової ради. 

10.Про обрання членів Наглядової ради. 

11.Затвердження умов договору (контракту) , що 

укладається з головою та членами Наглядової ради 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується 

на підписання від імені товариства договору   
(контракту) з головою та членами Наглядової ради 

Товариства. 

 12. Припинення повноважень голови та членів 

Ревізійної комісії. 

 13. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії. 

 14.  Затвердження умов договору (контракту) , що 

укладається з головою та членами Ревізійної комісії 

Товариства та визначення особи, яка уповноважується 
на підписання від імені товариства договору 

(контракту) з   головою та членами Ревізійної комісії  

Товариства. 

 15. Про попереднє  надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення 

загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру 

правочинів та їх граничної сукупної вартості. 
Відповідно прийнятті рішення: 

1.По першому питанню порядку денного: 

         Обрання Лічильної комісії Загальних зборів 

Товариства. 

Прийняте рішення:   

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів 

Товариства: 



Панюс Галина Михайлівна; 

Губрик Надія Петрівна;  

Яроцька Олександра Михайлівна 

 

2.По другому питанню порядку денного: 

   
Прийняте рішення:  

Обрати Головою та  секретарем Загальних зборів 

Товариства: 

Шамрая Анатолія Федоровича. 

Панчук Світлану Миколаївну. 

 

   3. По третьому питанню порядку денного: 

    Затвердження порядку (регламенту) проведення 
Загальних зборів Товариства. 

    

          Прийняте рішення: 

             Затвердити Регламент роботи Загальних зборів 

акціонерів Товариства: 

- Час для виступів доповідачів з питань порядку 

денного - до 30 хвилин. 

- Час для виступів учасників у дебатах та 
обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин. 

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 

хвилин. 

- Для виступів на  Загальних зборах акціонерів 

Товариства слово може бути надане лише акціонерам 

або їх уповноваженим особам та  представникам 

Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та 

бухгалтерії Товариства. 
- Усі запитання, звернення по питанням порядку 

денного  Загальних зборів акціонерів Товариства, 

запис для надання слова по питанням порядку 

денного, надаються виключно у письмовому вигляді 

Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів 

Товариства через членів Лічильної комісії, що 

присутні у залі, до моменту початку розгляду 

відповідного питання порядку денного із зазначенням 
прізвища та імені (найменування) акціонера або його 

представника, та засвідчені їх підписом. 

- Голосування з питань порядку денного Загальних 

зборів акціонерів проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування, форма і 

текст, яких були затверджені Наглядовою радою 

Товариства, та які були видані учасникам Загальних 

зборів акціонерів Товариства для голосування. 
- Обробка бюлетенів здійснюється  шляхом 

підрахунку голосів членами Лічильної комісії. 

Підрахунок голосів за результатами голосування з 

питання "Обрання Лічильної комісії Загальних зборів 

Товариства" здійснює тимчасова лічильна комісія. 

Оголошення результатів голосування та прийнятих 

рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів 

Товариства. 
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у 

разі, якщо він відрізняється від офіційно 

виготовленого Товариством зразка та/або на ньому 

відсутній підпис акціонера (уповноваженого 

представника). Бюлетені для голосування, що визнані 

недійсними, не враховуються під час підрахунку 

голосів. 

- Бюлетень для голосування не враховується 
Лічильною комісією у разі, якщо не можливо 



визначити волевиявлення акціонера з питання порядку 

денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у 

бюлетені для голосування позначені  два і більше 

варіанти голосування за проект рішення питання 

порядку денного Загальних зборів акціонерів 

Товариства; у бюлетені для голосування відсутня 
відмітка акціонера у полях "за", "проти" чи 

"утримався"). Крім того, бюлетень для голосування не 

враховується лічильною комісією, якщо він не 

надійшов до лічильної комісії у встановлений термін 

або у ньому містяться сторонні написи та/або 

виправлення. 

- Засоби масової інформації на Загальні збори 

акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не 
є акціонерами Товариства або їх представниками, 

посадовими особами Товариства, запрошеними 

особами на Збори - на Загальні збори акціонерів не 

допускаються.  

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства 

від імені Загальних зборів акціонерів Товариства 

підписують обрані Голова та Секретар Загальних 

зборів акціонерів Товариства. 
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під 

час проведення цих Загальних зборів акціонерів 

Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх 

положень та чинного законодавства України. 

  

      

  

4.По четвертому питанню порядку денного: 
           Звіт Правління Товариства за 2017 рік та 

основні напрямки  розвитку на 2018р. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду  звіту Правління. 

       

    Прийняте рішення: 

          Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 

рік та основні напрями розвитку на 2018рік. 

  
5.По п'ятому питанню порядку денного: 

          Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 

2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 

звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків 

Ревізійної комісії. 

         . 

           Прийняте рішення: 

         Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії 
Товариства за 2017 рік. 

 

  6.По шостому питанню порядку денного: 

              Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту   Наглядової 

Ради. 

    . 

  Прийняте рішення: 
                 Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства 

за 2017 рік. 

 

      7. По сьомому питанню  порядку денного: 

           Затвердження річного звіту  Товариства за 2017 

рік.        

           

    Прийняте рішення: 
          Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік 



складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан, форма №1) 

станом на 31.12.2017року; Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід, форма №2) за 

2017 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим 

методом) за 2017 рік, форма №3; Звіт про власний 

капітал,форма №4.   
   

8.По  восьмому  питанню порядку денного: 

        Визначення порядку покриття збитків за 

результати діяльності Товариства у 2017 році  та 

розподіл планового прибутку на  2018 рік. 

            

                  Прийняте рішення: 

               1.Припинити повноваження голови та членів 
Наглядової ради Товариств: голови       Наглядової 

ради Бобрівця Віталія Володимировича та членів 

Наглядової ради Товариства: Куниці Дарини 

Леонідівни - уповноваженого представника  

юридичної особи НАК "Нафтогаз України", Пища 

Ігоря Ярославовича, Яроцького Степана Петровича, 

Мусял Любомири Мирославівни, в зв'язку із 

закінченням терміну повноважень.  
                           2.Вважати повноваження голови та 

членів Наглядової ради Товариства, що діяли на 

момент  проведення цих Загальних зборів Товариства, 

припиненими з моменту прийняття цього рішення 

Загальними  зборами Товариства. 

 

    10.По десятому питанню порядку денного: 

           Про обрання   членів Наглядової ради. 
   

Прийняте рішення: 

До складу Наглядової ради ПрАТ "Тернопільміськгаз" 

обрані: 

Кандидат 1.Представник ПАТ НАК "Нафтогаз 

України"- Куниця Дарина Леонідівна 

Кандидат 2.Акціонер Бобрівець Віталій 

Володимирович 
         Кандидат 3.Акціонер Яроцький Степан Петрович 

         Кандидат 4.Акціонер Пищ Ігор Ярославович 

         Кандилат 5.Акціонер Мусял Любомира 

Мирославівна 

 

 

11.По одинадцятому питанню порядку денного: 

          Затвердження умов договору, що укладається з 
головою та членами Наглядової ради Товариства та 

визначення особи, яка уповноважується на підписання 

від імені товариства договору з головою та членами 

Наглядової ради Товариства. 

       

Прийняте рішення: 

         1.Затвердити умови договору, що укладається з 

головою та членами Наглядової ради   Товариства.  
         2.Уповноважити голову правління Товариства на 

підписання від імені Товариства договору з членами 

Наглядової ради Товариства, голову Зборів -  з 

головою Наглядової ради. 

 

12.По дванадцятому питанню порядку денного: 

          Припинення повноважень голови та членів 

Ревізійної комісії. 
    Прийняте рішення: 



      1.Припинити повноваження голови та членів 

Ревізійної комісії Товариства: голови Ревізійної 

комісії Товариства Федорійчука Ярослава Петровича - 

уповноваженого представника юридичної особи НАК 

"Нафтогаз України" та  членів ревізійної комісії 

Дзюби Богдана Івановича, Панчук Світлани 
Миколаївни. 

2.Вважати повноваження голови та членів Ревізійної 

комісії Товариства, що діяли на момент  проведення 

цих Загальних зборів Товариства, припиненими з 

моменту прийняття цього рішення Загальними  

зборами Товариства. 

 

13.По тринадцятому питанню порядку денного: 
              Про обрання  членів Ревізійної комісії. 

 

Прийняте рішення: 

До складу Ревізійної комісії ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" обрані: 

Кандидат 1.Представник ПАТ НАК "Нафтогаз 

України"- Михайленко Антон Олегович. 

Кандидат 2.Акціонер Дзюба Богдан Іванович. 
Кандидат 3.Панчук Світлана Миколаївна. 

 

 

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного: 

          Про обрання голови  Ревізійної комісії. 

 

Прийняте  рішення: 

Голову ревізійної комісії не обирати. Дане питання 
згідно п.12.1.2 Статуту Приватного акціонерного 

товариства  "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" відноситься до 

компетенції  ревізійної комісії.. 

 

15.По пятнадцятому питанню порядку денного: 

Затвердження умов договору,що укладається з 

головою та членами Ревізійної комісії Товариства та 

визначення особи, яка уповноважується на підписання 
від імені товариства договору (контракту) з   головою 

та членами Ревізійної комісії  Товариства. 

      

   Прийняте рішення: 

            1. Затвердити умови договору, що укладається 

з головою та членами Ревізійної комісії  Товариства.         

         2. Уповноважити голову правління Товариства 

на підписання від імені Товариства договору з 
головою та членами Ревізійної комісії  Товариства. 

 

             16. По шістнадцятому питанню порядку 

денного: 

             Про попереднє  надання згоди на вчинення 

значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом одного року з дня проведення 

загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру 
правочинів та їх граничної сукупної вартості. 

 

           

      Прийняте рішення: 

           1.Надати попередню згоду на вчинення значних 

правочинів для забезпечення розподілу природного 

газу на території здійснення ліцензованої діяльності 

Товариством протягом не більше, як одного року з 
дати прийняття цього рішення загальними зборами 



акціонерів на: 

        -  закупівлю природного газу граничною 

сукупною вартістю 200,0 млн.грн. гривень ; 

        - надання послуг з транспортування природного 

газу магістральними трубопроводами граничною 

сукупною вартістю 100,0 млн.грн. гривень; 
         - надання послуг з транспортування природного 

газу розподільними трубопроводами граничною 

сукупною вартістю 200,0 млн.грн. гривень; 

          2.Доручити голові правління ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" право підпису вищевказаних 

договорів. 

 

        17.По сімнадцятому питанню порядку денного: 
              Внесення змін до Статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції. 

Прийняте рішення: 

         1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом 

викладення його в новій редакції  та затвердити 

Статут Приватного акціонерного товариства  

"ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" в новій редакції, який  

набирає чинності з 01.05.2018 року  одночасно із 
набранням чинності нової редакції Закону України  

"Про акціонерні товариства". 

           2. Уповноважити Голову та Секретаря 

Загальних Зборів Товариства  підписати Статут 

Приватного акціонерного товариства  

"ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" в новій редакції, 

затверджений цими Загальними зборами  Товариства. 

          3.Доручити Голові правління Товариства або 
особі, що виконує його обов'язки (з правом 

передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 

р. в установленому порядку державну реєстрацію 

Статуту Приватного акціонерного товариства  

"ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ" в новій редакції, 

затвердженій цими Загальними зборами  Товариства.". 

 

Позачергові збори не скликалися. 

 
* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах. 

 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 

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 (зазначити) ДН 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
 

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 відсотками  X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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 (зазначити) дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити) перетворення з ПАТ в ПрАТ 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

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



У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так (*) Ні (*) 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які  (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій 

товариства 

ні 

Інше (зазначити) дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

дн 

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

дн 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) 
 Кількість осіб 

Членів наглядової ради - акціонерів 0 

Членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

Членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) 
 Так (*) Ні (*) 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) комітети нестворені 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх 

компетентності та ефективності, 

дн 

а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради дн 

 Персональний склад наглядової ради 
 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член 

  Так* Ні* 

Бобрівець Віталій Володимирович Голова Наглядової ради X  

Яроцький Степан Петрович Член Наглядової ради X  



Пищ Ігор Ярославович Член Наглядової ради X  

Куниця Дарина Леонідівна Член Наглядової ради X  

Мусял Любомира Мирославівна Член Наглядової ради X  

 

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах. 

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 (зазначити) дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? 
 Так (*) Ні (*) 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити) дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них 

рішень 

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові 

засідання. 

Засідання Наглядової ради може проводитися у формі, передбаченій Статутом, а 

саме: 
  спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для 

обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної 

присутності); 

  заочного голосування (методом опитування) (далі - у формі заочного 

голосування). 

Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше 

одного разу на квартал. 

Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі 
необхідності за власною ініціативою або на вимогу: 

  члена Наглядової ради Товариства; 



  Ревізійної комісії; 

  Правління, Голови або члена Правління; 

  інших осіб, визначених Статутом Товариства. 

Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і 

подається на ім'я Голови Наглядової ради. 

Датою надання вимоги вважається дата: 
  вручення повідомлення під розпис (наручно); 

  зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що 

прийняла повідомлення від відправника. 

Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити: 

  прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить; 

  підстави для скликання засідання Наглядової ради; 

  формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до 

порядку денного. 
Вимога має бути підписана особою, що її подає. 

Засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше 

як через 5 (п'ять) робочих днів після отримання відповідної вимоги. 

На засідання Наглядової можуть бути запрошені: 

  Голова та члени Правління; 

  з правом дорадчого голосу Голова та члени Ревізійної комісії; 

  Керівники структурних підрозділів; 

  з правом дорадчого голосу Голова профспілкового органу Товариства. 
Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової 

ради. 

Про скликання засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради 

повідомляється не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання. 

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення 

засідання та його порядок денний. 

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 

не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради. 
Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів 

Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та   Положенням. 

Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом. 

Загальний опис проведених та прийнятих рішень на  дев'ятьох  засідань Наглядової 

ради Товариства; 

- змінено і затверджено найменування дочірнього підприємства "Гаспостач"ПАТ 

"Тернопільміськгаз" на дочірнє підприємство "Гаспостач" ПрАТ 
"Тернопільміськгаз": 

-внесено і затверджено зміни до Статуту ДП "Газпостач" ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" шляхом викладення його в новій редакції: 



-затверджено проекту порядоку деного загальних зборів акціонері ПрАТ 

"Тернопільміськгаз", проет рішень по порядку денному, дату складання реєстру 

акціонерів ,які мають бути повідомлення про проведення Загальних зборів 

акціонерів: дата складання реєстру переліку акціонерів,які мають право на участь у 

Загальних зборах Товариства; обрання реєстраційної комісії зборів;затвердження 

повідомлення  акціонерам про проведення Загальних зборів, затвердження складу 
лічильної комісії,затвердження форми бюлетеня для госування на зборах, обрання і 

затвердження аудитора і умови договору з ним. 

-обрання  і затвердження голови і секретаря Наглядової ради Товариства; 

-обрання і затвердження  директора ДП "Газпостач" та затвердження умов 

контракту з ним; 

-внесення змін до контракту з Головою правління Товариства; 

-підготовка Товариства до початку опалювального сезону 2018-2019рр. 

Як 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 (зазначити) дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Виконавчим органом Товариства є Правління. Внутрішня структура та 

персональний склад виконавчого органу: 
Голова правління -Бобрівець Володимир Леонідович. 

Член правління - Даткун Володимир Володимирович. 

Член правління -Губиш Сергій Іванович. 

Член правління- Шамрай Анатолій Федорович. 

Член правління- Мельничук Стефанія Петрівна. 

Голова Правлiння здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства 

 Представляє iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в 
Українi та за її межами. Дiє вiд iменi Товариства без довiреностi, укладає угоди, 

контракти та iншi 

юридичнi акти вiд iменi Товариства 

Члени правління: Приймає участь у засiданнях правлiння. Розробляє основнi 

напрямки дiяльностi Товариства.   Планує дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, 

вiддiлень, представництв та iнших структурних пiдроздiлiв, органiзує та 

контролює виконання планiв. 

Дає пропозицiї по розподiлу прибутку, визначенню розмiрiв фондiв Товариства, 
розмiру та форми виплати дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради 

Товариства та Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  Визначає органiзацiйну 

структуру Товариства та погоджує з Наглядовою радою.  Визначає умови оплати 

працi працiвникiв Товариства 

Опис Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює 



управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних 

зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства (далі - "Наглядова рада"). 

Правління діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним 

законодавством, Статутом Товариства та Положенням, і є підзвітним Загальним 

зборам і Наглядовій раді. 

У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом 
Товариства, Положенням, актами внутрішнього регулювання та рішеннями, 

прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою. 

Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до 

компетенції інших органів управління Товариства. Повноваження, що не є 

виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, можуть 

бути передані до компетенції ПравлінняТовариства. 

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 

цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. 
Кількісний склад Правління становить 5 (п"ять) осіб, в тому числі Голова 

Правління та члени Правління. 

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на 

строк 3 (три роки). У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або 

членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою 

радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління. 

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення 

(відкликання) повноважень Голови правління, будь-кого (або всіх) із членів 
Правління Правління здійснює свої повноваження до обрання (призначення) 

нового складу Правління. 

Голова та члени Правління можуть призначатись на посаду необмежену кількість 

разів. 

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів 

Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими 

актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням, а також трудовим 

договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства 
трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те 

Наглядовою радою. 

Загальні збори вправі достроково припинити повноваження Голови Правління, 

будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень 

Голови, членів Правління можуть встановлюватися трудовими договорами з ними. 

У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління або окремих 

членів Правління повноваження новопризначених осіб діють у межах строку, на 

який раніше було обрано Правління. 
 

Компетенція Правління визначена діючим законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів та Наглядової Ради. 



За рішенням Загальних зборів та Наглядової Ради до компетенції Правління 

можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, 

Загальних зборів та Наглядової Ради. 

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або 

прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою. 

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до 
компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів. 

    

  

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує 

ведення протоколів засідань Правління. 

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова 

Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати 

рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його 
відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у 

тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими 

іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, 

договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі 

зовнішньоекономічні, в межах своєї компетенції. 

Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в 

цілому, координацію діяльності Правління із Наглядової радою та іншими 

органами Товариства. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним 
зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства. 

До компетенції Голови Правління крім повноважень, визначених Статутом, 

належить: 

Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них. 

Підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради 

щодо виконання ними функцій Голови (члена) Наглядової ради Товариства 

відповідно до та на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. 

 Підписувати Колективний договір. 
Подавати Загальним зборам кандидатури осіб для призначення їх до складу 

Правління. 

Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в 

засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. 

Приймати участь в Загальних зборах. 

Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства. 

Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та 

скарги, 
підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, 

представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом 

позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або 



частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет 

позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий 

документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій 

особі. 

Виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, 

Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства. 
Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності 

Товариства. 

У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, 

хвороби його обов'язки виконує Перший заступник Голови Правління або інший 

заступник Голови Правління, призначений наказом Голови Правління Товариства. 

Перший заступник Голови Правління за відсутності Голови Правління, має всі 

повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені 
Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та 

організаціях. 

Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) може доручати 

вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, членам Правління або 

керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства, 

цим Положенням або іншими внутрішніми документами Товариства. 

Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) здійснює розподіл 

обов'язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав 
іншим членам Правління. 

Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів 

про розподіл повноважень між членами Правління або керівниками структурних 

підрозділів Товариства. 

Голова Правління повідомляє протягом доби Наглядову раду, секретаря 

Наглядової ради про надходження вимоги про скликання позачергових Загальних 

зборів. 

Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) не має права 
передавати іншим членам Правління такі права: 

- право представляти Товариство без доручення/довіреності; 

- право видавати від імені Товариства довіреності; 

- право підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами 

Наглядової 

ради щодо виконання ними функцій Голови (члена) Наглядової ради відповідно до 

та 

на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; 
- право підписувати Колективний договір. 

 

Члени Правління (виконуючий обов'язки члена Правління) мають право: 



Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, 

необхідну для виконання своїх функцій. 

В межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати 

питання поточної діяльності Товариства. 

Діяти від імені Товариства на підставі довіреності, виданої Головою Правління 

(виконуючим обов'язки Голови Правління). 
Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку 

денного на засіданнях Правління. 

Вимагати скликання засідань Правління та вносити питання до порядку денного 

засідання. 

Надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління. 

Знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати 

додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.  

Очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних 
структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між 

членами Правління. 

Члени Правління зобов'язані: 

Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень. 

Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, цим Положенням, внутрішніми документами Товариства. 

Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою. 
Особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) 

Наглядової ради - у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових 

Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голову Правління про неможливість 

участі у засіданнях Правління із зазначенням причини. 

Не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю 

та конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій 

члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не 

використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. 
Члени Правління несуть відповідальність: 

- за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями або бездіяльністю, а 

також за заподіяну ними шкоду Товариству, відповідно до чинного законодавства 

України; 

- за збитки, які завдані Товариству внаслідок прийняття рішення Правлінням 

(члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у 

голосуванні, яке призвело до збитків Товариства, не несуть відповідальності за 

збитки, завдані Товариству внаслідок прийняття такого рішення); 
- за порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків, завданих 

Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений 

чинним законодавством України. 



Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами 

чинного законодавства України. 

 

  Організаційною формою роботи Правління є засідання Правління. Порядок 

підготовки та проведення засідань Правління визначається цим Положенням та 

іншими внутрішніми документами Товариства. 
  Засідання правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного 

разу на місяць. 

  Засідання Правління скликаються Головою Правління (виконуючим 

обов'язки Голови Правління) у разі необхідності: 

  за власною ініціативою Голови Правління (виконуючого обов'язки Голови 

Правління); 

  за ініціативою Наглядової ради; 

  за ініціативою члена Правління. 
Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) визначає: 

  місце, дату та час проведення засідання Правління; 

  порядок денний засідання; 

  доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного; 

  склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку 

денного засідання Правління. 

Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) через уповноважену 

особу організує повідомлення по електронній пошті або в інший спосіб членів 
Правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Правління, про його 

проведення. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам 

Правління для підготовки до засідання. 

Матеріали включають: 

  порядок денний засідання; 

  матеріали стосовно порядку денного; 

  пояснювальні записки; 

  проекти рішень Правління 
  інші матеріали за розсудом Голови Правління (виконуючого обов'язки 

Голови Правління) 

  Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) головує на 

засіданні Правління та керує його роботою та забезпечує дотримання порядку 

денного. 

  Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 

не менше ніж 4 (чотири) члена Правління. 

  Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до 
порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління 

не заперечує проти розгляду цих питань. 

  Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. 



Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. 

  Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів, якщо інший 

порядок прийняття рішення не встановлений чинним законодавством або Статутом 

Товариства. 

  У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути 

присутній на його засіданні з поважних причин (відрядження, відпустка, хвороба 
тощо), він має право достроково (заочно) в письмовій формі проголосувати з 

питань, винесених на розгляд Правління.  

  Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при 

встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків 

голосування та додається до протоколу засідання Правління. 

  Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до 

протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на 

засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються 
підписом головуючого на засіданні Правління та підписами всіх присутніх на 

засіданні членів Правління. 

  Ведення діловодства Правління, організацію роботи по веденню протоколів 

засідань Правління за дорученням Голови Правління може  здійснювати один з 

членів Правління або Корпоративний секретар (уповноважена особа Товариства). 

Витяги з протоколів засідання Правління засвідчуються підписом голови 

Правління або особою, що тимчасово виконує його повноваження, та печаткою 

Товариства. 
  Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для 

виконання усіма членами Правління та працівниками Товариства. 

  Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова 

Правління і, за його дорученням, один або декілька членів Правління Товариства. 

  Протоколи засідань Правління передаються на зберігання до архіву 

Товариства у порядку, встановленому діючим законодавством України. 

Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 
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 (осіб) 3 

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4 

Відповідно до статуту вашого 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 Ні 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 Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 

Так Ні 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  

Ні Так Ні Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

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) 
так 

Які документи передбачені 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 (зазначити)  дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 



 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?* 
Інформація про діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджуєть

ся на загальних 
зборах 

Інформація оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній базі 

даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок 

цінних паперів або через особу, яка 

провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені 

учасників фондового ринку 

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 

відсотками та більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів управління 

товариства  

Ні Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні документи  Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх 

проведення  

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного 
товариства  

Так Ні Так Ні Ні 

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах. 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) 

протягом звітного періоду? 
 Так (*) Ні (*) 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)? 
 Так (*) Ні (*) 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (зазначити) дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 

 



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? 
 Так (*) Ні (*) 

З власнї 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 (зазначити) дн 

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах. 
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента 
 

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) 
або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (для 

юридичної особи - резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи судового реєстру, 

реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 

нерезидента) 

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

1 Публічне акціонерне товариство Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз України" 

20077720 25,004000 

2 Бобрівець Володимир Леонідович 1906703171 24,952000 
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7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента 
 

Загальна кількість акцій Кількість акцій з 
обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження 

34986 1910 Абз. 2 пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України". 

Цінні папери власників, які не уклали з депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, не враховуються при 

визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. 

12.10.2014 
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8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або 

компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

Обрання членів Наглядової ради Товариства, членів Ревізійної комісії  відбувається на Загальних зборах 

акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування. 

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів з числа фізичних осіб, які 

є акціонерами або їх представниками на строк до трьох років. У випадку якщо після закінчення строку, на який 

обрано Наглядову раду, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про її переобрання, 

повноваження членів Наглядової ради подовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про 
обрання нового складу Наглядової ради. При цьому, Наглядова рада не може приймати рішення, окрім рішень з 

питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання нового складу Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю від кількісного 

складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 

Засідання Наглядової ради з питання обрання та/або припинення повноважень Голови Наглядової ради 

скликається одним із членів Наглядової ради за його власною ініціативою. 

Голова Наглядової ради Товариства  обирається на засіданні Наглядової ради із числа обраних членів 

Наглядової ради.                
Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три роки). У випадку 

спливу цього строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття 

рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління. Наглядова рада 

вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови правління, будь-

кого (або всіх) із членів Правління.Голова Правління обирається Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. 

Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови 

Правління Товариства. Таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому законодавством 

України та трудовим договором, що укладений з Головою Правління 
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну 

комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії. Члени 

Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, 

які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. У 

випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до прийняття 

рішення про обрання нового складу Загальними зборами. Голова ревізійної комісії обирається членами 

ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії 

Будь-які винагороди або компенсації, не  виплачуються посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 

До складу Наглядової ради ПрАТ "Тернопільміськгаз" обрані: 

 Згідно рішення ЗЗА від 26.04. 2018 до складу  Наглядової ради обрано:   

  ПАТ НАК "Нафтогаз України"- Куниця Дарина Леонідівна 

 р Бобрівець Віталій Володимирович 

  Яроцький Степан Петрович 

  Пищ Ігор Ярославович 
 Мусял Любомира Мирославівна 

Згiдно рiшення Наглядової ради вiд 07.05.2018 р. (Протокол засiдання Наглядової ради № 05/18 вiд 07.05.2018 

р.) обрано на посаду: 

Голова Наглядової ради Бобрiвець Вiталiй Володимирович  

 

Посадові особи Товариства наділені повноваженнями, які передбачені Статутом Товариства та їхніми 

посадовими обов'язками .   

 
      1.Повноваження Наглядової ради Товариства: 

1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; 

2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку 

денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 

3.Затвердження рекомендацій Загальним  зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного 

аудитора (аудиторської фірми) Товариства про прийняття рішення щодо нього;  
4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не 

перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; 

5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; 

7. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства; 



8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх 

винагороди; 

9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) 

головуючого та секретаря Загальних зборів; 

10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 
поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору з таким аудитором 

(аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 

11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 

виплати дивідендів; 

12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних 

зборів, які мають право на участь у Загальних зборах; 

13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях 

(асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, 
ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення 

Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження Статутів (інших установчих 

документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у 

статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (ліквідацію) філій, представництв 

та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, 

представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, прийняття рішення про повернення 

майна Товариства, яке передано дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками 

(акціями,паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство. 
14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення 

Товариства; 

15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом; 

16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

17. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, 
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; прийняття 

рішення щодо збереження первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та 

здійснювались зміни в системі реєстру, включаючи визначення особи відповідальної за їх збереження; 

19. Надсилання оферти акціонерам в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про 

придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій 

Товариства; 

20. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби 

внутрішнього аудиту); 
21. Обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства; 

22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та 

підготовки; 

23. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством 

правочину, щодо якого є заінтересованість; 

24. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та 

цим Статутом; 

25. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; 
26. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства та/або його дочірніх 

підприємств, якщо інше не визначено Статутом дочірнього підприємства; 

27. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на 

вчинення такого правочину у випадках, передбачених статею 70 Закону , та про надання  згоди на вчинення 

аправочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статею 71 Закону:  

28. Попереднє погодження рішення правління щодо розпорядження основними засобами, ринкова вартість яких 

менше 10 відсотків вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства, а залишкова 

вартість яких перевищує 50000грн; 
29. Попереднє погодження рішення Правління про укладання договорів на суму, що перевищує 2 млн.гривень 

та ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого договору, становить менше 10 відсотків вартості 

активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства; 

30. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;  

31. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв 

Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх 

підприємств, філій та представництв законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх 
підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим 

внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм законодавства 



Ураїни; 

32. Прийняття рішення про відсторонення Голови правління (виконуючого обов'язки Голови правління) або 

члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тичасово здійснюватиме повноваження 

Голови Правління або члена Правління; 

33. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших  
юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство  у промислово-

фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні 

(створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами та іншими юридичними 

особами, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариства будь-яких  інших 

юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств),  та вихід з таких  юридичних осіб, про здійснення дочірніми 

підприємствами  та іншими юридичними особами, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких 

володіє Товариство внесків до статутних капіталів будь-яких інших юридичних осіб, про затвердження статутів 

(інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у 
статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) 

філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств  та інших 

юридичних осіб,частками (акціями, паями) у статутному капіталі  яких володіє Товариство, про затвердження 

положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств та 

інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі володіє Товариство; 

34. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів 

про виконання цих планів; 

35. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх 
підприємств; 

36. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу (призначення), звільнення, 

переведення) щодо керівників дочірніх підприємств (товариств), затвердження умов контрактів, які 

укладатимуться  з керівниками дочірніх підприємств (товариств) та  встановлення розміру їх винагороди; 

37. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-

господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; 

38. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною 

комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами 
Товариства; 

39. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, 

Статутом Товариства та/або статутами дочірніх підприємств. 

40.Затвердження Положення про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

41.Затвердження звіту про винагороду членів правління, вимоги якого втановлюються Національною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку. 

42.Формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше 
не встановлено Статутом. 

43.Розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його  розгляду. 

 

2.Повноваження членів Правління Товариства. 

1. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом 

становить не більше 10 відсотків вартості активів за даними останьої річної фінансової звітності Товариства; 

2. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та 

звітів про виконання цих планів; 
3. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів 

дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 

4. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів 

(балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які 

припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство; 

5. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, 

передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств; 

6. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв 
відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно-управлінської структури Товариства; 

7. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) 

щодо керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів, визначення і зміна умов 

оплати праці керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства; 

8. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів 

про виконання цих планів, якщо інше не встановлено Статутом дочірнього підприємства; 

9. Затвердження переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення 

майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства; 
10. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;  

11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, 



забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;  

12. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в 

самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 

13. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його 

компетенції законодавством України, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які 
не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів. 

 

3. Повноваження Голови Правління Товариства. 

1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без 

винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями 

всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами. 

2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори 

(угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим 
Статутом та внутрішніми документами Товариства. 

3.З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступати 

розпорядником коштів та майна Товариства. 

4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства. 

5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та 

стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; 

приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; 

укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв. 
6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в 

Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками 

Товариства, а також керівниками філій та представництв. 

7. Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття 

Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені 

Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), 

від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами 

управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від 
імені Товариства підписувати статути таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви 

про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, якщо рішенням Наглядової ради не встановлено іншу 

уповноважену особу. Якщо Статутом Товариства та Статутом дочірнього підприємства разом встановлено, що 

уповноваженим органом з розгляду відповідного питання дочірнього підприємства є Правління Товариства 

вимоги цього пункту не застосовуються. 

 

       3.Повноваження членів Ревізійної комісії. 

       1.Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних 

зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. 

       2.Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, 

передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства. 

         3.Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. 

аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою. 

         4. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності 

Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності 
Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської 

діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій 

раді. 

       5.Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. 

       6.Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 

фінансового року. На вимогу Ревізійної комісії їй повинні бути надані усі матеріали, бухгалтерські та інші 

документи, а також особисті пояснення посадових осіб Товариства. 

       7.За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 
року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та 

повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час 

провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського 

обліку та подання звітності. 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
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  АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК 
                                     (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

                     щодо фінансової звітності  Приватного акціонерного 

                   товариства "Тернопільміськгаз" станом на 31.12.2018 р. 

                                                                                                                        

 

    Голові правління та акціонерам 

 ПрАТ   "Тернопільміськгаз" 

  
РОЗДІЛ 1. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ    

                

                             Думка із застереженням 

 

            Ми провели  аудит  фінансової звітності  Приватного акціонерного товариства "Тернопільмісьгаз" (далі - 

Товариство),  що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про 

власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик. 

         На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" 

нашого аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року,  його фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до  національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку (далі-П(С)БО) та чинного законодавства України.  

 

              Основа для думки із застереженням 
 

          Перед складанням річної фінансової звітності для забезпечення достовірності даних бухгалтерського 

обліку Товариством проведено інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації 

основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 

розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994р. №69 (із змінами і 

доповненнями). 

         Аудитори не спостерігали за інвентаризацією матеріальних активів станом на 01 листопада 2018 року, 

оскільки ми були призначені аудиторами Товариства після 31 грудня 2018 року. У зв'язку з тим, висновки про 
достовірність та повноту показників фінансової звітності, ми базували на аналізі представлених Товариством 

документах по інвентаризації активів , а також первинної документації щодо фінансово-господарської 

діяльності Товариства. За допомогою альтернативних аудиторських процедур ми не змогли впевнитися в 

наявності та кількості запасів  відображених у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2018 року. 

З урахуванням  такого обмеження,  наша думка щодо фінансової звітності за 2018 рік модифікована внаслідок 

можливого впливу цього питання на порівнянність даних звітного року і відповідних показників. 

          Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (далі - МСА) . Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" 
нашого аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). Ми є незалежними по відношенню до 

Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні  до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 

що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки із застереженням. 

                        Пояснювальний параграф-подальші події 

 
        Аудиторами проведено процедури вивчення та ідентифікації подій, що відбулися у період  між датою 

фінансової звітності (31.12.2018року) та датою аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). В процесі 

виконання процедур аудиту фінансової звітності за період після 31.12.2018 року до дати аудиторського 

висновку (звіту незалежного аудитора) нами не було виявлено: 

- подій, які відбулися у період між датою фінансової звітності (31.12.2018 року) та датою аудиторського 

висновку (звіту незалежного аудитора) і потребують коригування або розкриття у фінансовій звітності; 

- подій, що надають докази щодо умов, які виникли після дати фінансової звітності, та які можуть суттєво 

вплинути на прийняття економічних рішень користувачами фінансової звітності. 
           Тобто, відповідно до МСА 560 "Події після звітного періоду" нами не виявлено умов, що мали б 

привести до коригування  фінансової   звітності Товариства внаслідок подій після дати фінансової звітності. 



 

                                             Ключові питання аудиту 

 

            Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були  найбільш значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту 
фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо 

окремої думки щодо цих питань.  

          Крім питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" ми визначили, що немає інших 

ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому аудиторському висновку (звіті 

незалежного аудитора).  

                                       Інші питання - обсяг аудиту 

 

          Аудиторська перевірка  проводилася  нами в бухгалтерії ПрАТ "Тернопільміськгаз" у період з 12 березня 
2019р. по 19 квітня 2019 р. на підставі договору про надання аудиторських послуг №18м/19 від 12 березня 2019 

р.  згідно вимог Законів України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI (із змінами і 

доповненнями), "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами і 

доповненнями), "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (із 

змінами і доповненнями), "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року № 

2258- VIII, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг, видання 2016-2017 років (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, затверджених для 

обов'язкового застосування з 01 липня 2018 року в якості національних стандартів аудиту рішенням 
Аудиторської палати України від 08.06.2018р. № 361 та інших законодавчих і нормативних документів. 

            МСА  зобов'язують нас  планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою  для отримання  

достатньої та обгрунтованої  впевненості в тому, що фінансова звітність  не містить  суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та 

розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків 

суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, 

аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом 

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 

включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 

виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності , характеру аудиторських 

процедур , потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, 

а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 

викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно 

спланований та виконується відповідно до МСА. 
            Протягом звітного року ми не надавали  Товариству послуг, заборонених чинним законодавством 

України. 

 

 

                                              Інша  інформація 

 

   Інша інформація складається з інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті про управління) за 2018 рік 

за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, була отримана до дати 
аудиторського звіту незалежного аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим 

звітом незалежного аудитора щодо неї. 

        

        Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за 

фінансову звітність 

 

       Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає правдиву та 

неупереджену інформацію відповідно до національних П(С)БО)  та за таку систему внутрішнього контролю, 
яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що 

не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

        При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 

стосуються безперервності діяльності та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи 

для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

       Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Товариства. 

 



Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

       Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить  

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск аудиторського висновку (звіту 

незалежного аудитора), що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте 
не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або 

в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, якщо 

приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

       Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом свого завдання з аудиту. Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи 

помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що  є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або 

нехтування заходами внутрішнього контролю; 

-  отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 

внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 

безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, 

робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму аудиторському висновку (звіті незалежного 

аудитора) до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до 
дати нашого аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а 

також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так щоб досягти 

достовірного відображення. 

       Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати аудиторського висновку (звіту 

незалежного аудитора). 

       Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і 
час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 

внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

        Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що виконали відповідні 

етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 

обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також де це застосовно, щодо 

відповідних застережних заходів. 

 

РОЗДІЛ 2.   ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ  І  
                                       НОРМАТИВНИХ  АКТІВ 

 

            ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 

1. Повне найменування - Приватне          акціонерне       товариство         

                                      "Тернопільміськгаз" 

2. Код за ЄДРПОУ -        21155959 

3. Місцезнаходження -    46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, 

                                           вул. Митрополита Шептицького, 20 
4. Дата державної реєстрації -  06.12. 1994р. 

5. Основні види діяльності - 35.22 Розподілення газоподібного  

                                                палива через місцеві (локальні) 

                                                трубопроводи 

6.  Середня кількість працівників - 195 

 

 

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 
514-VI 

 



Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2018 рік 

складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.  

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання 

фінансової звітності. 
 

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV 

 

Інша інформація складається зі Звіту про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 

2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 

23.02.2006 р. № 3480-IV, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація). 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу 
інформацію 

 

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до 

законодавства. 

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт 

керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України 

"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIVта Закону України 

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та 
фондовий ринок). 

 

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-

яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, 

ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд 

такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту незалежного 

аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані 

повідомити про цей факт. 

Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" також є надання 

висновку (звіту) про те, чи підготовлений Звіт про корпоративне управління відповідно до встановлених вимог 

та чи узгоджується такий звіт із внутрішніми, корпоративними та статутними документами за звітний період. 
 

Висновок щодо Звіту про корпоративне управління. 

 

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено 

відповідно до вимог, викладених у ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". 

Відповідно до додаткових вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ми повідомляємо, що 

інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно: 

- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства, 
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства, 

- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства, 

- про порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства, 

- повноваження посадових осіб Товариства  узгоджується із інформацією, що міститься у внутрішніх, 

корпоративних та статутних документах за звітний період, що закінчився 31.12.2018 р. 

Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що  інформація, розкриття якої 

вимагається пп. 1-4 ч. 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс 
корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного 

управління, який Товариство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про 

практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги, 

- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень, 

- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого Товариства, їхніх комітетів (за 

наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень розкрита у Звіті 

про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та 

фондовий ринок". 
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась 

відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 



звітності". Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення 

внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю. 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта 

господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 
"Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його 

середовища", ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю Товариства. 

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, 

забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає 

адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПрАТ  

"Тернопільміськгаз", достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший 

контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього 

контролю у ПрАТ  "Тернопільміськгаз". 
Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, 

ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 

помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, 

спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, 

структуру його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з 

ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.  

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє професійне судження. 

Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та 
впроваджені управлінським персоналом Товариства для запобігання та виявлення шахрайства.  

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На 

нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для 

запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. 

             Нами здійснено перевірку відповідності даних Балансу, головної книги та аналітичного обліку 

Товариства за рік що минув станом на 31 грудня 2018 року. Перевіркою відхилень не встановлено. Під час 

перевірки інших форм звітності порушень не виявлено. Дані окремих форм звітності відповідають один 

одному. Розбіжностей між формами фінансової звітності не встановлено. Товариство протягом періоду, що 
перевірялося, дотримувалося обраної облікової політики та забезпечувало її незмінність. 

        В ході аудиторської перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова 

звітність ПрАТ   "Теернопільміськгаз" за 2018 рік складена на підставі недостовірних та неповних даних про 

фінансово-господарську діяльність Товариства.  

        Під час аудиту аудиторами не були виявлені факти порушення Товариством норм чинного законодавства в 

процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення 

бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності. 

        Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та Іншою інформацією, що 
розкривається Товариством  та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з 

фінансовою звітністю, не виявлено. 

          Чисті активи ПрАТ  "Тернопільміськгаз" станом на 31.12. 2018 року за даними фінансової звітності 

становлять-308290,00  тис.грн., що не відповідає   вимогам  Статті 155 "Статутний капітал акціонерного 

товариства" Цивільного кодексу України. 

        Значні правочини в Товаристві протягом 2018 року не вчинялися. 

        Іпотечних облігацій  Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та іпотечними цінними 

паперами немає. 
 

   РОЗДІЛ 3. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ   

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ   

                 

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 

"Галичина-аудитсервіс" 

Ідентифікаційний код 22599983 
Місцезнаходження, телефон 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, буд. 5, кв. 37;  

т. 25-39-36 

Реєстраційні дані Суб'єкт підприємницької діяльності зареєстрований Виконавчим комітетом Тернопільської 

міської Ради народних депутатів 12.07.1995р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та 

фізичних осіб-підприємців: 1 646 120 0000 006550 

Номер реєстрації аудиторської фірми в  Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності   № 0804  

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості Свідоцтво № 0768 видане 

Аудиторською палатою України 29.03.2018р. (рішення АПУ № 356/4 від 29.03.2018р.). 
Керівник Щирба Маркіян Теодорович, сертифікат аудитора № 001221, виданий АПУ 28.04.1994 р. (рішення 

АПУ № 14 від 28.04.1994 р.), термін дії якого продовжено до 28.04.2023р. (рішення АПУ № 355/2 від 22.02.2018 



р.). 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ   АУДИТУ 

 

         Відповідно до договору №18м/19  від 12 березня 2019 року аудиторська перевірка проводилась нами у 
період з 12 березня 2019 року по 19 квітня 2019 року в бухгалтерії ПрАТ   "Тернопільміськгаз". 

 

     Партнером завдання з аудиту, результатом якого є аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), є 

аудитор Щирба Маркіян Теодорович. 

 

 

         

          Директор 
 ТОВ  АФ "Галичина-аудитсервіс"                                  М.Т. Щирба 

Сертифікат аудитора № 001221 від 28.04.1994р. 

     

    

 

   Адреса аудиторської фірми: 46001 м. Тернопіль, вул.Замкова,5/37 

Дата аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора): 19 квітня 2019р 

 

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку 

фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою) 

- 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 
 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 

особи* 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

     прості іменні привілейовані 

іменні 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна компанiя 

"Нафтогаз України" 

20077720 Україна, 01001, м. Київ, -, Київ, 

Хмельницького, 6 

8748 25,004287 8748 0 

Товариство з обмеженою відповідальніс-

тю "ЛАСФАНО УУКРАЇНА" 

35850662 Україна, 041, м. Київ, -, м.Київ, Вул. 

Дехтярівська буд.25-А,корпус Н оф.8 

2735 7,817413 2735 0 

Приватне акціонерне товариство 

"Газтек" 

31815603 Україна, 04116, м. Київ, -, м. Київ,, Вул. 

М. Рибалки, буд.11 

2530 7,231464 2530 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані 

іменні 

Бобрiвець Володимир Леонiдович 8730 24,952838 8730 0 

Бобрівець Віра Йосипівна 3416 9,763906 3416 0 

Бобрівець Віталій Володимирович 2747 7,851712 2747 0 

Усього 28906 82,621620 28906 0 

 

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади 

іноземної держави про реєстрацію юридичної особи. 

 

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності). 
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X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки  Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на 

фондовій біржі в частині включення 

до біржового реєстру 

Акція проста бездокументарна 

іменна 

34986 2,00 Кожна проста акція надає акціонеру 

- її власнику однакову сукупність 

прав, включаючи право: 

1) брати участь в управлінні 

Товариством; 

2) отримувати інформацію про 
господарську діяльність Товариства 

згідно чинного законодавства, 

цього Статуту та внутрішніх 

положень; 

3) отримувати дивіденди; 

4) вимагати обов'язкового викупу 

Товариством всіх або частини 

належних йому акцій у випадках та 
порядку, передбачених чинним 

законодавством України та 

внутрішніми документами 

Товариства; 

5) отримувати, у разі ліквідації 

Товариства, частину його майна або 

вартості частини майна Товариства; 

6) реалізовувати інші права, 
встановлені Статутом та чинним 

законодавством. 

Акціонери Товариства зобов'язані: 

1) дотримуватись Статуту, інших 

внутрішніх документів Товариства 

та виконувати рішення загальних 

зборів, інших органів управління 

Товариством; 
2) виконувати свої зобов'язання 

перед Товариством, у тому числі, 

пов'язані з майновою участю; 

3) оплачувати акції у розмірі, 

порядку та засобами, 

Публічна пропозиція відсутня, 

здійснювалося приватне 

розміщення акцій. Акції товариства 

не допущені до торгів на жодній 

фондовій біржі в частині включення 

до біржового реєстру 



передбаченими Статутом; 

4) не розголошувати комерційну 

таємницю та конфіденційну 

інформацію про діяльність 

Товариства; 

5) нести інші обов'язки, встановлені 
цим Статутом та чинним 

законодавством. 

Акціонери мають переважне право 

на придбання розміщуваних 

Товариством Акцій пропорційно 

частці, належних їм Акцій у 

загальній кількості Акцій (крім 

випадку прийняття Загальними 
зборами рішення про 

невикористання такого права). 

Акціонери мають переважне право 

на придбання Акцій, що 

пропонуються іншими Акціонерами 

до продажу третій особі, за 

виключенням випадків відчуження 

Акцій афілійованим особам 
Акціонерів. 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій емітента 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.11.2010 25/19/1/10 Тернопiльське 

територiальне 

управлiння 

ДКЦПФР 

UA4000097513 Акція проста 

бездокументар

на іменна 

Бездокументар

ні іменні 

2,00 34986 69972,00 100,000000 

Опис Подання заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi не було. Фактів лістингу/делістингу на фондовій біржі не було. Торгiвля цiнними 

паперами проводилась виключно на  внутрiшньому органiзацiйно-оформленому  позабiржовому ринку. 

У звiтному роцi  емiтент не здiйснював додаткового випуску  цiнних паперiв. 

14 грудня 2017 року позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 

прийняли рiшення про змiну типу товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну повного 
найменування товариства з Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ".  в зв"язку з чим здійснено заміну свідоцтва. 
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 
 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи  Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості 
акцій (у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

   прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Васильчишина Наталія Іванівна 63 0,180072 63 0 

Горохівський Володимир Богданович 63 0,180072 63 0 

Мельничук Стефанія Петрівна 63 0,180072 63 0 

Пищ Ігор Ярославович 63 0,180072 63 0 

Шамрай Анатолій Федорович 299 0,854628 299 0 

Юрків Володимир Михайлович 63 0,180072 63 0 

Яроцька Олександра Михайлівна 63 0,180072 63 0 

Яницька Андріана Степанівна 42 0,120048 42 0 

Яроцький Степан Петрович 257 0,734580 257 0 

Усього 976 2,789687 976 0 
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 
 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційни

й номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

обмежено (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за якими 

за результатами 
обмеження таких 

прав передано 

іншій особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.11.2010 25/19/1/10 UA4000097513 34986 2,00 33076 0 0 

Опис Обмежень прав за голосуючими акціями немає 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  

Власні основні засоби 

(тис. грн.)  

Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  

Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  

 на початок 

періоду  

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

на початок 

періоду  

на кінець 

періоду  

1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 

призначення:  

9526 8984 0 0 9526 8984 

будівлі та споруди 8899 7987 0 0 8899 7987 

машини та обладнання 153 527 0 0 153 527 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 124 124 0 0 124 124 

інші 350 346 0 0 350 346 

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 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього  9526 8984 0 0 9526 8984 

Опис Придбані, створені основні засоби оцінюються за 

собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є 
об'єкт основних засобів. Аналітичний і синтетичний 

облік основних засобів здійснювався протягом 

звітного періоду відповідно до вимог чинного 

законодавства і мають певну відповідність 

Амортизація основних засобів нараховується із 

застосуванням прямолінійного методу протягом 

терміну їх використання.  

Усi витрати на ремонт основних засобiв на протязi 
року вiднесенi на витрати.  

Основнi засоби ПрАТ "Тернопiльмiськгаз" 

розташованi у межах мiста Тернополя та 

Тернопiльського району. Пiд час формування 

Статутного фонду пiдприємства до нього не увiйшли 

газопроводи та споруди на них, спецавтотранспорт, 

пов'язаний з лiквiдацiєй аварiй, тобто об'єкти 

стратегiчного призначення, якi згiдно закону України 
"Про приватизацiю майна державних пiдприємств" не 

пiдлягають приватизацiї.  

На цей час цi основнi засоби знаходяться на балансi 

пiдприємства, але є державною власнiстю.  

Згiдно Додаткової угоди "Про користування 

державним майном, яке не пiдлягає приватизацiї" 

зобов'язання щодо виконання функцiї оперативного 

управлiння цими засобами переданi ПрАТ 
"Тернопiльмiськгаз".  

Крiм того на балансi ПрАТ знаходяться власнi основнi 

засоби: адмiнiстративни будiвлi, транспортнi засоби, 

iнструмент, меблi, спецодяг, госпiнвентар та iнше.  

 

 

Первiсна вартiсть основних засобiв  на початок  року 

становить 31736 тис.грн, в т.ч. 
будівлі, споруди та передавальні пристрої 29575 

тис.грн, 

машини та обладнання 1230 тис.грн, 



транспортні засоби 15 тис.грн, 

інструменти, прилади, інвентар 388 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 202 

інші необоротні матеріальні активи 202 

Знос основних засобів   становить 22210 тис.грн в т.ч. 
будівлі, споруди та передавальні пристрої 20676  

тис.грн, 

машини та обладнання 1077 тис.грн, 

транспортні засоби 15 тис.грн, 

інструменти, прилади, інвентар  321 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 101 

інші необоротні матеріальні активи 20 

Ступінь зносу основних засобів   становить 69,9 %, в 
т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 69,9 %, 

машини та обладнання 87,5 %, 

транспортні засоби 100 %, 

інструменти, прилади, інвентар  82,7  % 

малоцінні необоротні матеріальні активи 50  % 

інші необоротні матеріальні активи 9,9 % 

 
Первісна вартість основних засобів на кінець  року  

33022 тис.грн, в т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 30319 

тис.грн, 

машини та обладнання 1706 тис.грн,  

інструменти, прилади, інвентар  403 тис.грн 

земельні ділянки 124 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 233 тис.грн 
інші необоротні матеріальні активи 237 тис.грн 

Знос основних засобiв на початок року складає 24038 

тис.грн, 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 22332 

тис.грн, 

машини та обладнання 1179 тис.грн, 

інструменти, прилади, інвентар  375 тис.грн 

малоцінні необоротні матеріальні активи 116 тис.грн 
інші необоротні матеріальні активи 237 тис.грн 

 

 

Ступінь  зносу  основних засобів    становить 72,8 %, в 

т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 73,7 %, 

машини та обладнання 69,1 %, 

інструменти, прилади, інвентар  93 % 
малоцінні необоротні матеріальні активи 49,8% 

інші необоротні матеріальні активи 15.2 % 

 

Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за 

рахунок   надходження та вибуття,   нарахуванням 

амортизації 

 Надійшло  основних засобів  на суму 1303 тис.грн. в 

т.ч. будинки, споруди та передавальні пристрої 744 
тис.грн,  машини та обладнання 475 тис.грн, 

інструменти, прилади, інвентар  18,  малоцінні 

необоротні матеріальні активи 31 тис.грн, інші 

необоротні матеріальні активи 35 тис.грн. 

Вибуло основних засобів за звітний період   первісною 

вартістю 17 тис.грн (транспортні засоби  15 тис.грн,   

інструменти  2 тис.грн) 

За звітний період нараховано амортизації 1845 
тис.грн, в т.ч. 

будівлі, споруди та передавальні пристрої 1656 



тис.грн, 

машини та обладнання 102 тис.грн, 

малоцінні необоротні матеріальні активи 15 тис.грн 

інші необоротні матеріальні активи 16 тис.грн. 

 
 

 

 Основних засобiв в орендi не облiковується. 

Основнi засоби облiковуються на пiдприємствi за 

собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали 

мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв 

щодо використання за призначенням. В структурi 

основних фондiв найбiльшу долю займають будинки. 
Ступiнь використання основних засобiв становить 90 

%.Термiни та умови користування основними 

засобами (за основними групами): товариство має 

основнi засоби за мiсцем свого мiсцезнаходження. 

Термiни користування основних засобiв визначаються 

комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в 

картках облiку об`єктiв основних засобiв. За 

збереження основних засобiв вiдповiдають 
матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби 

використовуються в нормальних умовах. 

Виробничі потужності: 1423,2 км газопроводів , по 

який транспортується і поставляється природний газ 

споживачам  м.Тернополя і Тернопільського району, 

стаціонарна заправка зрідженим газом автомобілів,    

Виробничі потужності використовуються за 

призначенням 
Оренда основних засобiв не здiйснюється, також в 

звiтному перiодi не було значних правочинiв емiтента 

щодо основних засобiв. 

На балансi пiдприємства знаходяться основнi засоби, 

щодо яких iснують передбаченi чинним 

законодавством обмеження прав власностi. 

Основнi засоби на товариствi облiковуються за 

собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, що мали 
мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв 

щодо використання за призначенням.  

 

Майно товариства в заставi не перебуває.  Арешту 

основних засобiв не було. Основнi засоби 

невиробничого призначення - вiдсутнi. Екологiчних 

чинникiв, що можуть позначитися на використаннi 

активiв пiдприємства фахiвцями пiдприємства не 
виявлено На пiдприємствi охорона навколишнього 

середовища ведеться вiдповiдно до законодавства та 

вимогам природоохоронних правил i норм.Товариство 

користується основними засобами на таких умовах: 

використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим 

призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi 

Товариства. Амортизація основних засобів 

нараховується із застосуванням прямолінійного 
методу протягом терміну їх використання Термiни та 

умови користування основними засобами (за 

основними групами): товариство має основнi засоби 

за мiсцем свого мiсцезнаходження. Термiни 

користування основних засобiв визначаються 

комiсiєю по основним засобам та вiдображаються в 

картках облiку об`єктiв основних засобiв. За 

збереження основних засобiв вiдповiдають 
матерiально-вiдповiдальнi особи. Основнi засоби 

використовуються в нормальних умовах. 



 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  -308290 -233636 

Статутний капітал (тис. грн.)  70 70 

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  70 70 

Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 

видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 

Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 

чистих активів акціонерного товариства, схвалених 

рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість 

чистих активів на 308360 тис.грн. Скоригований 

статутний капітал перевищує розрахункову вартість 

чистих активів на 308360 тис.грн. Порушені вимоги 
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу 

України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
 

Види зобов'язань Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 

у тому числі:     

Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 

у тому числі:     

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0,00 X X 

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 0,00 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 500472,00 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 500472,00 X X 

Опис Цільове фінансування 1840 тис.грн 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

№ з/п Основний вид 
продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

  у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру**) 

у грошовій формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру**) 

у грошовій формі 

(тис. грн.) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 розподіл 

природнього газу 

201,3  млн куб.м 68418,10 94,770000 201,3 млн куб.м 68418,10 94,770000 

 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. 

 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 
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5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

1 2 3 

1 операційні витрати 83,300000 

2 податок на додану вартість 16,700000 

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції. 
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи 22599983 

Місцезнаходження Україна, 46024, Тернопільська, -, Тернопiль,, Замкова, 

5/37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0804 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (0352) 253936 

Факс (0352) 253936 

Вид діяльності Професійна діяльність - аудиторська діяльність 

Опис Аудиторськi послуги надаються вiдповiдно до 

укладеного договору   щодо проведення щорічного 

аудиту фінансової звітності. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний 

Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711. 

Місцезнаходження Україна, , м. Київ, -, м. Київ,, 04107, м. Київ, -, м.Київ, 

вул. Тропініна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, (044) 591-04-40 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності депозитарна діяльність Центрального депозитарію 

цінних паперів 

Опис Вiдповiдно до чинного законодавства України 

Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний 

депозитарiй України" присвоєно статус центрального 

депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було 

зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним 
товариством "Нацiональний депозитарiй України" 

Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв 

(рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).Депозитарiй 

надає послуги на пiдставi Договору про 

обслуговування випускiв цiнних паперiв.Вiдповiдно 

до укладеного договору депозитарiй надає послуги 

щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, прийом 

на зберiгання глобального сертифiкату цiнних паперiв 
Товариства, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних 

паперах, виконання операцiй з випуском цiнних 

паперiв на пiдставi розпоряджень Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство комерційний банк 

"ПРИВАТБАНК" в особі філії  "Західне головне 

регіональне управління" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20784660 

Місцезнаходження Україна, 79008, Львівська, -, м. Львів, вул. 

Липинського, 133 а к.305 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид АЕ 263148 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013 

Міжміський код та телефон 0676725400 

Факс - 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Вiдповiдно до укладеного договору депозитарна 

установа надає послуги щодо вiдкриття та ведення 

рахункiв у цiнних паперах акцiонерам Товариства, 

зберiгання акцiй на цих рахунках. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я та по батькові фізичної особи 

Державна установа  "Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, заклад)  

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження УКРАЇНА, 03150, м. Київ, Голосіївський, м.Київ, 
вул.Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00002/ARM, DR/000 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Надання інформаційних послуг на фондовому ринку 

Опис Діяльність з подання звітності та/або 

адміністративних даних до НКЦПФР та 

оприлюднення на фондовому ринку регульованої 

інформації 
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Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів* 
 

№ з/п Дата прийняття 
рішення 

Найменування 
уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична сукупна 
вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 
емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (тис.грн) 

Співвідношення 
граничної 

сукупної вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата розміщення 
особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 26.04.2018 загальнi збори 

акцiонерiв 

200000,00 180584,00 276,879458 укладення 

договорiв на 

закупiвлю 

природного газу 

граничною 

сукупною 

вартістю 200,0 

млн.грн. гривень, 
надання послуг з 

транспортування 

природного газу 

магістральними 

трубопроводами 

граничною 

сукупною 

вартістю 100,0 
млн.грн. гривень, 

надання послуг з 

транспортування 

природного газу 

розподільними 

трубопроводами 

граничною 

сукупною 
вартістю 200,0 

млн.грн. гривень. 

30.04.2018 http://www.tmgaz.t

e.ua/emitent 

Опис: дн 

 



* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
 

Зміст твердження 

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються 

згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та 

об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і 

юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також 

про те.Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення 

господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках 

консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй 
господарській діяльності 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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XIX. 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 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку або 

через особу, яка провадить 

діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від 

імені учасників фондового 

ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

03.05.2018 04.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.04.2018 30.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.04.2018 30.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

16.01.2018 17.01.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

03.05.2018 03.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.05.2018 08.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство   "Тернопiльмiськгаз" за ЄДРПОУ 21155959 

Територія  за КОАТУУ 6110100000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності РОЗПОДIЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ за КВЕД 40.22 

Середня кількість працівників, осіб (1) 195   
Адреса, телефон: 46008, Тернопільська, д/в, м. Тернопiль, вул.  Митрополита Шептицького,20 (0352)  25-14-83 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   

за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2018 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 

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    

первісна вартість 1001 0 0 0 

накопичена амортизація 1002 0 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1600 1600 0 

Основні засоби 1010 9526 8984  

первісна вартість 1011 31736 33022 0 

знос 1012 (22210) (24038) 0 

Інвестиційна нерухомість 1015    

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи 1020    

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 

Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 11008 11008 0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 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 22134 21592  

II. Оборотні активи     

Запаси 1100 2604 3190 0 

- виробничі запаси 1101 2603 3189 0 

- незавершене виробництво 1102 1 1 0 

- готова продукція 1103 0 0 0 

- товари 1104 0 0 0 

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 75068 75048 0 



Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130 0 0 0 

з бюджетом 1135 571 25272 0 

- у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 79081 66950 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 887 130 0 

- готівка 1166 31 126 0 

- рахунки в банках 1167 856 4 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 

- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 158211 170590  

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 180345 192182  

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

На дату переходу 
на міжнародні 

стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 70 70 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 18525 18525 0 

- емісійний дохід 1411 0 0 0 

- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 2 2 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (252233) (326887) 0 

Неоплачений капітал 1425 0 0 0 

Вилучений капітал 1430 0 0 0 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 (233636) (308290)  

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 1840 1840 0 

- благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 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 1840 1840  

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0 0 

товари, роботи, послуги 1615 391902 478983 0 



розрахунками з бюджетом 1620 2881  0 

- у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

розрахунками з оплати праці 1630 510 120 0 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 16848 19529 0 

Усього за розділом IІІ 1695 412141 498632  

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 180345 192182  

 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 

Примітки: 
Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2018 рiк. Iншої 
суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає. 
 
 
 Керівник   Бобрiвець Володимир Леонiдович 

 
 Головний бухгалтер   - 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство   "Тернопiльмiськгаз" за ЄДРПОУ 21155959 

 найменування   
 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2018 р. 

 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

І. Фінансові результати 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 72197 73458 

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 (132486) (230732) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий:    

прибуток 2090   

збиток 2095 (60289) (157274) 

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 4280 21510 

- 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 (6916) (6749) 

Витрати на збут 2150 0 0 

Інші операційні витрати 2180 (11729) (22955) 

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    

прибуток 2190   

збиток 2195 (74654) (165468) 

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   

збиток 2295 (74654) (165468) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350   

збиток 2355 (74654) (165468) 

II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 



1 2 3 4 

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 -74654 -165468 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 113293 210804 

Витрати на оплату праці 2505 19999 15788 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4264 3409 

Амортизація 2515 1846 1758 

Інші операційні витрати 2520 10729 28677 

Разом 2550 150131 260436 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 34986 34986 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 34986 34986 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (2133,825) (4729,549) 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (2133,825) (4729,549) 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки: 
Примітки Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ "ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ" ЗА 
2018 рiк. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 
немає. 
 
 

 Керівник   Бобрiвець Володимир Леонiдович 
 
 Головний бухгалтер   - 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство   "Тернопiльмiськгаз" за ЄДРПОУ 21155959 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 79774 54764 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025  3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 111 81 

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 5042 5884 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (54823) (33947) 

Праці 3105 (16604) (14950) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (4098) (3567) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (4489) (3714) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0 0 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 0 0 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 0 0 

Витрачання на оплату авансів 3135 0 0 

Витрачання на оплату повернення авансів 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 (5670) (4514) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (757) 40 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

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 0 0 

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 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

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 0 0 

Сплату дивідендів 3355 0 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0 

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 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (757) 40 

Залишок коштів на початок року 3405 887 847 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 130 887 

 
Примітки: 
Товариством для звiтування про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким 
розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв. Прямий метод надає iнформацiю, яка 
може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i якi не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. 

Згiдно з прямим методом, iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових 
отримана з облiкових регiстрiв пiдприємства. 
 Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2018 рiк. Iншої 
суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає. 
 
 
 Керівник   Бобрiвець Володимир Леонiдович 

 
 Головний бухгалтер   - 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство   "Тернопiльмiськгаз" за ЄДРПОУ 21155959 

 найменування   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
 

За 2018 р. 
 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

  надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

І. 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) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553 0 0 0 0 

- 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 

- 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 

3564 0 0 0 0 



розрахунками з оплати праці 

- збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 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  0  

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0  0  

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  X 

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

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 

Cплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X 0 X 0 

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 непрямим методом не заповнено тому, що Товариство надає Звiт про рух грошових коштiв 



за прямим методом. 
 
 

 Керівник   Бобрiвець Володимир Леонiдович 
 
 Головний бухгалтер   - 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 



 коди 

Дата (рік, місяць, число) 19 01 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство   "Тернопiльмiськгаз" за ЄДРПОУ 21155959 

 найменування   
 

Звіт про власний капітал 
 

За 2018 р. 
 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

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 70 0 18525 2 (252233) 0 0 (233636) 

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 70 0 18525 2 (252233) 0 0 (233636) 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 (74654) 0 0 (74654) 

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 0 0 0 0 

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 прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (74654) 0 0 (74654) 

Залишок на кінець року 4300 70 0 18525 2 (326887) 0 0 (308290) 

 
Примітки: 

дн 
 
 
 Керівник   Бобрiвець Володимир Леонiдович 

 
 Головний бухгалтер   - 
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Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (примітки) 
 

 

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)  

 

 
Примітки: 

 

            Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2012 року вiдповiдно до 

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Керуючись МСФЗ (IFRS) 

1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова 

звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi дiють на дату складання звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть за  12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2018 року, була пiдготовлена у вiдповiдностi iз 

МСБО 1. 
           Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ у редакцiї, затвердженiй Радою по 

Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi  (Рада по МСФЗ) та розмiщенiй на офiцiйному сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України.  

           Дана фiнансова звiтнiсть за 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2018 року,  складена у вiдповiдностi до 

вимог МСФЗ (IFRS) 1,  звiт про фiнансовий стан за 2018 рік,  звiт про сукупнi доходи за 2018 рік, звiт про рух 

грошових коштiв за 2018 рік,  звіт про власний капітал за 2018 рік. 

           Товариство на момент пiдготовки  фiнансової звiтностi не має пiдтверджень того, що не вступлять в дiю 

новi стандарти МСФЗ або МСФЗ iз доповненнями. Данi   фiнансової звiтностi за   2018 рік можуть потребувати 
перегляду, якщо Радою з МСФЗ будуть прийнятi стандарти, що вплинуть на представленi перiоди звiтностi. 

            Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства. 

           Звiтнiсть була пiдготовлена на основi принципу первинної вартостi, за виключенням деяких фiнансових 

iнструментiв, якi вiдображаються в облiку вiдповiдно до вартостi переоцiнки або справедливiй вартостi. 

Первинна (або iсторична) вартiсть звичайно визначається на основi справедливої вартостi компенсацiї, 

сплаченої в обмiн на активи. 

          Дана фiнансова звiтнiсть не є консолiдованою та представлена в українських гривнях, всi суми округленi 

до цiлих тисяч, якщо не вказано iнше. 
 

 

Основнi положення облiкової полiтики. 

 

Функцiональна валюта та валюта подання: 

         Функцiональною валютою та валютою подання цiєї фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня. 

Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються операцiями в 

iноземних валютах.  
 

Операцiї в iноземних валютах : 

          Операцiї у валюті, яка вiдрiзняються вiд української гривнi, первiсно вiдображаються за курсами обмiну 

валют, якi дiяли на дати вiдповiдних операцiй. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi у такій валюті, 

перераховуються за курсами обмiну валют, якi переважали на звiтну дату. Усi реалiзованi та нереалiзованi 

прибутки та збитки, якi виникають в результатi курсових рiзниць, визнаються у складi прибутку або збитку за 

рiк. 

 
 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити: 

           Грошовi кошти та короткостроковi депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в 

банках та касi i короткостроковi депозити iз початковим термiном погашення 6 мiсяцi або менше. 

           Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти або їх еквiваленти включають грошовi кошти та 

короткостроковi депозити, вiдповiдно до визначення вище. 

 

Дохiд вiд реалiзацiї : 
          Доходи вiд реалiзацiї  оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або яка має бути 

отримана та становлять суми дебiторської заборгованостi, за вирахуванням податкiв, пов'язаних iз реалiзацiєю 

(податку на додану вартiсть). 

Доходи вiд реалiзацiї визнаються, коли суму доходiв можна визначити достовiрно i коли iснує ймовiрнiсть, що 

Товариство отримає економiчнi вигоди, пов'язанi з цiєю операцiєю, а також коли можна достовiрно визначити 

витрати понесенi або якi будуть понесенi у зв'язку з цiєю операцiєю. Доходи визначаються на основi 

застосування затверджених тарифiв на реалiзацiю, прийнятих НКРЕ України. Методики встановлення тарифiв 

звичайно базуються на граничному виробництвi та затвердженiй маржi прибутку. Процес встановлення тарифiв 



також може зазнавати впливу соцiальних та полiтичних чинникiв. 

           Доходи вiд реалiзацiї послуг визначаються за ступенем завершеностi операцiї. Ступiнь завершеностi 

операцiї з надання послуг проводиться шляхом вивчення виконаної роботи, що пiдтверджується вiдповiдними 

документами (акти виконаних робiт тощо). 

 
Витрати за позиками: 

           Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованих активiв, тобто активiв, для пiдготовки яких до використання за призначенням або продажу 

потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсної вартостi цих активiв до тих  пiр, поки активи не будуть, в 

основному, готовi до використання за призначенням або продажу. Iнвестицiйнi доходи, заробленi за 

тимчасовою iнвестицiєю спецiальних позик, якi очiкують своїх витрат за квалiфiкованими активами, 

вираховуються iз суми витрат за позиками, якi пiдлягають капiталiзацiї. 

Усi iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутку або збитку  того перiоду, в якому вони були 
понесенi. 

 

Фiнансовi доходи: 

          Фiнансовi доходи включають вiдсотковi доходи за iнвестованими коштами. Фiнансовi доходи визнаються 

у тому перiодi, в якому вони нараховуються, з урахуванням фактичної дохiдностi вiдповiдного активу. 

 

Основнi засоби: 

           Основнi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням будь-якого накопиченого зносу 
та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Iсторична вартiсть об'єкта основних засобiв включає :  

- цiну його придбання, включаючи iмпортнi мита та податки на придбання, якi не пiдлягають вiдшкодуванню, 

пiсля вирахування торгових та iнших знижок; - будь-якi витрати, якi безпосередньо стосуються доставки 

об'єкта основних засобiв до мiсцезнаходження та приведення його у  стан, який забезпечує його 

функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва Товариства;  

- початкову оцiнку витрат на демонтаж та видалення об'єкта основних засобiв та вiдновлення природних 

ресурсiв на дiлянцi, яку вiн займає, зобов'язання стосовно яких Товариство бере на себе або у момент 

придбання даного об'єкта, або внаслiдок його експлуатацiї протягом певного перiоду часу в цiлях, не пов'язаних  
з виробництвом запасiв протягом цього перiоду. 

  

          Первiсна вартiсть активiв, створених власними силами, включає вартiсть матерiалiв, прямi витрати на 

оплату працi та вiдповiдну частку виробничих накладних витрат. 

          Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз будiвництвом основних засобiв, з 

урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених при будiвництвi. 

Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно iншим 

основним засобам, починається з моменту готовностi цих активiв до використання, тобто коли вони 
перебувають у тому мiсцi й станi, якi необхiднi, щоб їх можна було використовувати за призначенням, 

визначеним керiвництвом. 

          У випадках, коли об'єкт основних засобiв складається з основних компонентiв, якi мають рiзнi строки 

корисного використання, вони облiковуються як окремi об'єкти основних засобiв. 

При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство зупиняє 

визнання компоненту, що замiнюється, та визнає новi компоненти iз вiдповiдним термiнами корисного 

використання та амортизацiєю. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються в звiтi про 

сукупний дохiд        
          Товариство має право постiйного використання землi, на якiй вона розташована, i сплачує податок на 

землю, ставка якого встановлюється щорiчно державою на основi загальної площi та цiльового використання у 

вiдповiдностi до зони, до якої вона вiднесена. Земля знаходиться у державнiй власностi i, вiдповiдно, не 

включається до звiту про фiнансовий стан Товариства. 

 

          Амортизацiя основних засобiв призначена для розподiлу вартостi вiдповiдного  активу протягом строку 

корисного використання i розраховується Товариством iз використанням прямолiнiйного методу. Строки 

корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином: 
Будiвлi та споруди 15-100 рокiв 

Передавальне обладнання 20-25 рокiв 

Iншi активи 5-10 рокiв 

           Активи, утримуванi за договорами фiнансової оренди, амортизуються протягом очiкуваних строкiв 

їхнього корисного використання на тiй самiй основi, що й власнi активи або, якщо такий строк коротший, 

протягом строку вiдповiдної оренди.    

           Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї переглядаються 

на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн порiвняно з попереднiми оцiнками облiковується як 
змiна облiкової оцiнки.     

            Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або вилучення об'єкта основних засобiв, 



визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i визнається у складi 

звiту про сукупнi доходи.    

                                             Знецiнення основних засобiв 

             На кожну звiтну дату Товариство переглядає балансову вартiсть своїх основних засобiв для виявлення 

будь-яких ознак того, що цi активи втратили частину своєї вартостi внаслiдок знецiнення. За наявностi таких 
ознак проводиться оцiнка суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд 

знецiнення  (якщо таке знецiнення мало мiсце). Якщо неможливо оцiнити суму вiдшкодування для конкретного 

активу, Товариство здiйснює оцiнку суми вiдшкодування одиницi, яка генерує грошовi кошти, до якої належить 

такий актив. У тих випадках коли можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для розподiлу, активи, 

що вiдносяться до окремих одиниць, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше їх вiдносять до найменших груп 

одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити обгрунтовану та послiдовну основу для 

розподiлу. 

 
           Сума очiкуваного вiдшкодування є бiльшою з величин: справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на 

продаж, та вартостi використання. Пiд час оцiнки вартостi використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв 

грошових коштiв дисконтується до їхньої теперiшньої вартостi з використанням ставки дисконтування до 

оподаткування, яка вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, характернi для активу, 

стосовно якого не були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв. 

            Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) 

менше його балансової вартостi, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка генерує грошовi кошти) 

зменшується до суми очiкуваного вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення визнається негайно у складi звiту про 
сукупнi доходи. 

            Якщо, у подальшому, збиток вiд знецiнення сторнується, то балансова вартiсть активу (або одиницi, яка 

генерує грошовi кошти) збiльшується до переглянутої оцiнки суми його вiдшкодування, але таким чином, щоб 

збiльшена балансова вартiсть не перевищувала балансової вартостi, яка була б визначена, якби для активу (або 

одиницi, яка генерує грошовi кошти) у попереднi роки не був визнаний збиток вiд знецiнення. Сторнування 

збитку вiд знецiнення визнається негайно у складi звiту про сукупнi доходи. 

 

Нематерiальнi активи. 
             Нематерiальнi активи, що придбанi, iз кiнцевим термiном використання, облiковуються по вартостi 

придбання за вирахуванням будь-якого накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

             Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається за кожним об'єктом окремо. 

Амортизацiя нараховується рiвномiрно на протязi термiнiв корисного використання нематерiальних активiв. 

           Нематерiальнi активи, придбанi iз невизначеним термiном використання, облiковуються по вартостi 

придбання за вирахуванням накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

 

Товариство як орендар. 
          Оренда класифiкується як фiнансова, якщо за умови оренди орендар приймає на себе практично усi 

ризики i вигоди, пов'язанi iз володiнням активом. Будь-яка iнша оренда класифiкується як операцiйна. 

           Активи, утримуванi за договорами фiнансової оренди, первiсно визнаються як активи Товариства за 

справедливою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Вiдповiдне зобов'язання перед орендодавцем 

включається до звiту про фiнансовий стан у складi зобов'язань за договорами фiнансової оренди.  

 

          Оренднi платежi розподiляються рiвномiрно мiж фiнансовими витратами та зменшенням орендного 

зобов'язання таким чином, щоб зберiгався постiйний рiвень вiдсоткової ставки стосовно залишкової суми 
зобов'язання. Фiнансовi витрати вiдображаються безпосередньо у складi прибутку або збитку, якщо вони не 

належать безпосередньо до квалiфiкованих активiв. У цьому випадку вони капiталiзуються згiдно iз загальною 

полiтикою Товариства щодо витрат за позиками. Умовнi оренднi платежi визнаються як витрати того перiоду, в 

якому вони були понесенi. 

          Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку дiї вiдповiдної оренди, за винятком  випадкiв коли iнший системний спосiб краще характеризує тi часовi 

рамки, в яких можуть бути реалiзованi економiчнi вигоди вiд орендованого активу.  

           Доход вiд операцiйної оренди визнається рiвномiрно на протязi термiну оренди. Початковi прямi витрати, 
що пов'язанi iз узгодженням умов договору операцiйної оренди та його оформленням, включаються в балансову 

вартiсть переданого в оренду активу та переносяться на його витрати рiвномiрно на протязi термiну оренди.  

 

Фiнансовi iнструменти. 

           Товариство визнає фiнансовi активи та зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан, коли вона стає 

стороною у контрактних взаємовiдносинах щодо певного iнструменту.     

           Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на 

здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових активiв та фiнансових 
зобов'язань (окрiм фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, якi вiдображаються за справедливою 

вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через прибуток або збиток) додаються до або вираховуються зi 



справедливої вартостi фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, вiдповiдно, на момент первiсного 

визнання. Витрати на здiйснення операцiї, якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або 

фiнансових зобов'язань, якi вiдображаються за справедливою вартiстю, iз вiдображенням переоцiнки через 

прибуток або збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку. 

           Метод ефективної вiдсоткової ставки - метод ефективної вiдсоткової ставки являє собою метод 
розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу (зобов'язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв 

протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна вiдсоткова ставка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуванi 

майбутнi надходження (виплати) грошових коштiв ( у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або 

отриманi, якi становлять невiд'ємну частину ефективної вiдсоткової ставки, витрати на здiйснення операцiї та 

iншi премiї або дисконти) протягом очiкуваного строку використання фiнансового активу (зобов'язання) або, 

коли доцiльно, коротшого перiоду. 

Фiнансовi активи : 

          Фiнансовi активи Товариства класифiкуються як кредити та дебiторська заборгованiсть. Класифiкацiя 
залежить вiд характеру та цiлей фiнансових активiв i визначається на момент їхнього первiсного визнання.

     

Кредити та дебiторська заборгованiсть 

           Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами iз фiксованими платежами 

або платежами, якi можна визначити, якi не мають котирування на активному ринку. Кредити та дебiторська 

заборгованiсть (у тому числi торгова та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та депозити) 

оцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за 

вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення.   
           Доходи з вiдсоткiв визнаються iз застосуванням методу ефективної вiдсоткової ставки, за винятком 

короткострокової дебiторської заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв  не буде мати iстотного впливу.  

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

              Грошовi кошти та їхнi еквiваленти включають грошовi кошти в касi та грошовi кошти на банкiвських 

рахунках iз первiсним термiном погашення до трьох мiсяцiв.        

Знецiнення фiнансових активiв 

             Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну звiтну дату. Фiнансовi активи 

вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що у результатi однiєї або бiльше подiй, якi 
вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд цiєї 

iнвестицiї зазнав негативного впливу. 

            Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу, випущенi Товариством: 

Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як 

власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансових зобов'язань, або як 

власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов'язання та 

iнструмента власного капiталу.  

. 
Запаси: 

           Запаси вiдображаються за меншою з величин: первiсної вартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Первiсна 

вартiсть запасiв включає вартiсть сировини i, коли доцiльно, прямi витрати на оплату працi та тi накладнi 

витрати, якi були понесенi у зв'язку iз доведенням запасiв до їхнього теперiшнього стану та мiсця 

розташування. 

            Первiсна вартiсть запасiв розраховується на основi методу суцiльної iдентифiкацiї. Чиста вартiсть 

реалiзацiї визначається, виходячи iз очiкуваної цiни продажу у складi експлуатацiйних витрат на звичайну 

дiяльнiсть, за вирахуванням очiкуваних витрат на реалiзацiю. 
На запаси, якi не використовувалися в операцiйнiй дiяльностi протягом останнiх 12 мiсяцiв, створюється резерв 

у розмiрi 100% вартостi цих запасiв.  

  

Дебiторська заборгованiсть: 

            Дебiторська заборгованiсть вiдображається за її первинною вартiстю за вирахуванням суми резерву на 

покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi. 

             Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за реалiзованi товари, послуги та роботи   

визначається за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на основi аналiзу 
платоспроможностi кожного окремого дебiтора. Дебiтори вважаються неплатоспроможними, якщо проти них 

порушено справу про банкрутство, за ними є невиконанi судовi рiшення про стягнення заборгованостi, а в 

iнших випадках згiдно суджень та рiшень менеджменту Товариства. 

Передоплати постачальникам 

              Передоплати постачальникам вiдображаються за їхньою первiсною вартiстю, за вирахуванням суми 

резерву на покриття збиткiв вiд сумнiвної заборгованостi.    

Податковi зобов'язання та iншi короткостроковi зобов'язання вiдображаються за номiнальною вартiстю. 

Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного податку на прибуток i вiдстроченого податку. 

Поточний податок 



            Податок, який пiдлягає сплатi у поточному перiодi, базується на оподатковуваному прибутку за рiк. 

Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи, тому що в 

нього не включенi статтi доходiв або витрат, якi пiдлягають оподаткуванню або вiдносяться на валовi витрати в 

iншi роки, а також не включаються статтi, якi нiколи не пiдлягають оподаткуванню або не вiдносяться на валовi 

витрати в цiлях оподаткування. Зобов'язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховуються з 
використанням податкових ставок, якi дiють або фактично дiють на звiтну дату.  

 

Вiдстрочений податок: 

           Вiдстрочений податок визнається стосовно рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у 

фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку 

оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi 

вiдносяться на валовi витрати, у тому обсязi, щодо якого iснує ймовiрнiсть того, що буде отриманий 

оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi вiдносять на 
валовi витрати. Такi активи i зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають з гудвiла або у 

результатi первiсного визнання (крiм випадкiв об'єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов'язань в рамках 

операцiї, яка не впливає нi на оподатковуваний прибуток, нi на облiковий прибуток.  

           Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов'язаних з 

iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства та асоцiйованi Товариства, а також iз частками у спiльних пiдприємствах, 

за виключенням випадкiв коли Товариство здатне контролювати сторнування тимчасових рiзниць, якi 

вiдносяться на валовi витрати, пов'язаних з такими iнвестицiями i частками, визнаються лише у тому обсязi, 

стосовно якого iснує вiрогiднiсть отримання достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна 
буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, i їх передбачається сторнувати у найближчому майбутньому. 

 

             Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i зменшується 

у тiй мiрi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 

вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.    

              Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як очiкується, 

будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде погашене зобов'язання, на 

основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (та податкових законiв) на звiтну дату. Оцiнка 
вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки, якi можуть виникнути у 

результатi використання Товариством на звiтну дату того або iншого методу для вiдшкодування або погашення 

балансової вартостi своїх активiв та зобов'язань.  

              Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання взаємно залiковуються, коли iснує юридично закрiплене 

право залiку поточних податкових активiв i поточних податкових зобов'язань, коли вони вiдносяться до 

податкiв на прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр 

зарахувати поточнi податковi активи та зобов'язання на нетто-основi. 

             Поточний та вiдстрочений податки визнаються як витрати або доходи у складi прибутку або збитку, за 
винятком випадкiв коли вони вiдносяться до статей, якi вiдображаються безпосередньо у складi власного 

капiталу або iнших сукупних доходiв (у цьому випадку податки також визнаються безпосередньо у складi 

власного капiталу або iнших сукупних доходiв), або коли вони виникають у результатi первiсного облiку 

об'єднання пiдприємств. У випадку об'єднання пiдприємств податковий вплив береться до уваги пiд час 

розрахунку гудвiлу або визначення  перевищення частки покупця у чистiй справедливiй вартостi 

iдентифiкованих активiв, зобов'язань та умовних зобов'язань пiдприємств, якi купуються, над вартiстю 

об'єднання пiдприємств. 

Умовнi зобов'язання та активи : 
             Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Вони розкриваються у примiтках до 

фiнансової звiтностi, крiм тих випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi 

вигоди, є незначною.  

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо iснує ймовiрнiсть 

надходження економiчних вигод. 

 

Основнi засоби. 

Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 31 грудня 2018 року, було надходження  основних засобiв 
Товариства на суму 1303 тис. грн. Перегляду строкiв амортизацiї чи оцiнки вартостi основних засобiв за звiтний 

перiод не було здiйснено. 

 

 

Запаси. 

Інформація про запаси представлена наступним чином: 

тис. грн. 

Показник                                     31.12.2017.р                                      31.12.2018р. 
Сировина і матеріали                            2425                                                           2869 

Паливо                                                            58                                                             184 



Запасні частини                                              ---                                                                     ---  

Малоцінні та швидкозношувані предмет   120                                                             116 

Готова продукція                                   -                                                                - 

Незавершене виробництво       1                                                                1 

Товари                                                239                                                            --- 
Разом                                                          2843                                                           3190 

 

 

Торгова дебiторська заборгованiсть. 

Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року торгова дебiторська заборгованiсть ПрАТ 

"Тернопільміськгаз" була представлена таким чином: 

 

       тис. грн 
Показник                                                     31.12.2017 р                            31.12.2018 рік 

Заборгованість за роботи , послуги  75068                                                   75048 

Заборгованісь за розрахунками з бюджетом 571                                                       25272 

Інша дебіторська заборгованість                 79081                                                   66950 

Разом                                                           154720                                                167270 

                                                                                                                        

 

 
 На торгову дебiторську заборгованiсть, прострочену бiльше нiж на 30 днiв вiд дати розрахункiв за договорами, 

резерв не нараховується. У випадку, коли факт знецiнення будь -якої окремої торгової дебiторської 

заборгованостi стає фактично неминучим, на залишок суми заборгованостi створюється спецiальний резерв. 

  

           Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не нараховувало резерв на прострочену торгову дебiторську 

заборгованiсть . 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, 

короткострокові i високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські 

овердрафти. Станом на 31 грудня 2018 року сума грошових коштів становила 130 тис. гривень. 

 

Власний капiтал:  

            Акцiонерний капiтал.  

Станом на 31 грудня 2018 року статутний капiтал Товариства становить  70 тисяч гривень. 

Статутний капiтал Товариства подiлений на 34986 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 2 гривні 
кожна.   

Додатковий оплачений капiтал - вiдображає вартість державного майна, яке не підлягає приватизації та 

використовується для забезпечення розподілу природного газу. 

Станом на 31 грудня 2018 року Додатковий капiтал Товариства складав 18525 тисяч гривень. 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 

 

Нерорзподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком шляхом додавання 
чистого фінансового результату діяльності Товариства за поточний період до нерозподіленого прибутку 

минулих років за вирахуванням розподілу даного прибутку. 

Станом на 31.12.2018 року розмір непокритих збитків Товариства становив  326887 тис.гривень 

 

 

Податок на прибуток: 

           Товариство є платником податкiв на загальних пiдставах.  

 
Зобов'язання 

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення 

економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане 

зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.  

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно 

прийняті на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що 

несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з великим ступенем надійності. 

Простроченої заборгованості за позиками банків на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів 
проводилося у відповідності до діючого податкового законодавства. 

Інформація про зобов'язання: 



тис. грн. 

Показник                                                                                                          31.12.2017р.   31.12.2018р. 

Заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (Цільове фінансування) 1840                     1840 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                               391902                     478983 

Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом                                                       2881                            --- 
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування                                              ---                              ---

  

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці                                     510                               120 

Поточні забезпечення                                                                                         ---                               --- 

Інші поточні зобов'язання                                                                                     16848                          19529 

Разом                                                                                                                      413981                         500472 

 

 
Доходи. 

 

Класифікація доходів Товариства. 

Товариство класифікує доходи за наступними групами: 

1. Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 

1.1. Дохід від реалізації Товарів, в т.ч.: 

  - природного газу; 

  - скрапленого газу; 
  - інших непродовольчих товарів. 

1.2. Дохід від реалізації робіт і послуг , в т.ч.: 

  - транспортування природного газу; 

  - постачання природного газу; 

  - будівельно-монтажних робіт і послуг; 

  - інших робіт, послуг. 

2. Інші операційні доходи, в т.ч.: 

  - дохід від реалізації інших оборотних активів; 
  - дохід від операційної оренди активів; 

  - дохід від отриманих штрафів, пені та інших санкцій; 

  - доходи, отримані за рахунок відшкодування вартості раніше списаних активів або надходження   

    боргів, раніше списаних як безнадійні; 

  - доходи від списання кредиторської заборгованості4 

  - інші доходи від операційної діяльності. 

 

3.Дохід від участі в капіталі. 
 

4.Інші фінансові доходи, в т.ч.: 

  - отримані відсоткм; 

  - інші доходи від фінансових операцій, 

 

5. Інші доходи, в т.ч.: 

  -дохід від реалізації необоротних активів; 

  - дохід від безоплатно отриманих активів; 
  - інші доходи від основної діяльності. 

 

Оцiнка та визнання доходу. 

              Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає  отриманню. 

Сума доходу, яка виникає в результатi операцiї, визначається шляхом угоди мiж  Товариством та покупцем або 

користувачем активу, та оцiнюється за  справедливою вартiстю  отриманої компенсацiї або компенсацiї, яка має 

бути отримана з урахуванням суми будь -якої знижки, що надається Товариством. Дохід визнається тільки коли 

є ймовірність надходження  економічних вигод, пов'язаних з операцією. 
 

Дохід від продажу товарів. 

             Дохiд вiд продажу товарiв визнається в разi задоволення всiх наведених далi умов:  

- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;  

- за Товариством не залишається а нi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, 

пов'язана з володiнням, а нi ефективний контроль за проданими товарами;  

- суму доходу можна достовiрно оцiнити;  

- до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;   
- витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.  

Дохід від продажу робіт, послуг. 



             Результат операції може бути  попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi 

умов:  

- можна достовiрно оцiнити суму доходу;  

- є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;  

- можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду;   
- можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її завершення.  

                                  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

             За 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2018 року,  Товариство відобразило чистий дохід від реалiзацiї 

продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в розмірі 72197 тис.гривень, в т.ч. 

- дохід від послуг з розподілу природного газу - 68418 тис. гривень; 

- дохід від іншої діяльності  - 3779 тис. гривень;  

 

 
Iншi операцiйнi доходи: 

За 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2018 року, складовi iнших операцiйних доходiв наведенi нижче: в тис. 

грн.   

 Операцiйна оренда активiв                       -          

 Операцiйна курсова рiзниця   

 Реалiзацiя iнших оборотних активiв          -    

 Безоплатно отриманi активи                       - 

 Реалiзацiя  валютних коштiв                       - 
 Iншi операцiйнi доходи                               3280         

 Всього:                                                          3280 

 

Витрати. 

Класифiкацiя витрат Товариства. 

Товариство класифiкує витрати за наступними групами:  

1. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг):  

1.1. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, у т.ч.:  
 - скрапленого газу  

 - iнших товарiв непродовольчої групи  

1.2. Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг, в т.ч.:  

 -  розподіл газу  

 - будiвельно-монтажних робiт  

 - iнших робiт i послуг  

 

2. Адмiнiстративнi витрати   
 

3. Витрати на збут   

 

4. Iншi операцiйнi витрати, у т.ч.:  

 - собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв  

 - сумнiвнi та безнадiйнi борги  

 - визнанi штрафи, пенi, неустойки  

 - iншi витрати операцiйної дiяльностi   
 

5. Фiнансовi витрати  

 

6. Iншi витрати, у т.ч.:  

 - собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв  

 - списання необоротних активiв  

 - iншi витрати вiд звичайної дiяльностi.  

Оцiнка та визнання витрат  
Витрати визнаються Товариством при виконаннi таких умов:  

 - сума витрат може бути достовiрно оцiнена;  

 - у майбутньому виникає зменшення економiчних вигiд, пов'язаних iз зменшенням активу або  збiльшенням 

зобов'язань.  

Витрати  визнаються  Товариством  у  тому  звiтному  перiодi,  в  якому визнано 

 доходи, для  отримання яких вони понесенi (принцип вiдповiдностi доходiв i витрат).  

Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi  витрат того 

звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 
Якщо актив за забезпечує  одержання  економiчних  вигiд  протягом  кiлькох  звiтних 

 перiодiв,  то  витрати визначаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, у 



виглядi   амортизацiї) мiж вiдповiдними звiтними перiодами.  

Витрати приймаються до обліку всумі, що дорівнює величині проведеної оплати в грошовій чи іншій формі, 

або величині визнаної кредиторської заборгованості. 

Якщо ціна не може бути встановлена з умов договору та/ або оплата проводиться не грошовими коштами , то 

витрати оцінюються за справедливою вартістю. 
 

Не визнаються витратами й не включаються до звiту про фiнансовi результати:  

 - платежi за договорами комiсiї, агентськими угодами та iншим аналогiчними договорами на      

користь комiтента, принципала тощо;  

 - попередня (авансова) оплата запасiв, робiт, послуг;  

 - iншi  зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, якi  не вiдповiдають вищевказаним ознаками 

визнання витрат;  

 - витрати, якi вiдображаються зменшенням власного капiталу.  
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за період, що закінчився 31 грудня 2018 року, 

становить    - 132480  тис. гривень, в т.ч.: 

                                              Адмiнiстративнi витрати. 

Станом на 31 грудня 2018 року, адмiнiстративнi витрати були представленi таким чином:  

в тис. грн. 

Матерніальні витрати                                                                                          836 

Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання                               81 
Амортизацiя основних засобiв загально-господарського призначення             9 

Операційна оренда       138 

Послуги зв'язку                                                                                                       57 

Витрати на охорону працi загально-господарськ.персоналу                  70 

Витрати на оплату працi                   3951  

Вiдрахування на соц.страхування                                847 

Витрати на службовi вiдрядження          7 

  
Професiйнi послуги (аудиторськi, юридичнi, тощо)                                        - 

у т.ч.: 

органiзацiйно-технiчнi послуги      -- 

консультацiйнi та iнформацiйнi послуги           16 

юридичнi послуги           597 

Iншi                            94 

Послуги стороніх організацій                                                                                 213 

Всього:                                                                                                                      6916 
 

Iншi операцiйнi витрати : 

За 12 мiсяцiв, що закiнчилися 31 грудня 2018 року,  iнші операцiйні витрати складають 10729 тис.грн. 

    

Фiнансовi доходи та витрати: 

За 12 місяців 2018 року, складовi фiнансових доходiв та витрат наведенi нижче  в тис.грн. 

   

 Вiдсотки отриманi             0 
 Вiдсотки та комiсiї сплаченi    0   

    

 Всього:                           0 

  

    

  

Голова правління       В.Л.Бобрівець 
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