Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
(посада)

Бобрiвець Володимир Леонiдович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

18.04.2016
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та
газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21155959

4. Місцезнаходження

46006, Тернопільська, д/в, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54
А

5. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 25-14-83, 25-04-92

6. Електронна поштова адреса

miskgaz@tr.ukrtel.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на
сторінці в мережі Інтернет

77, Бюлетень. Цінні папери України
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
http://www.tmgaz.te.ua/emitent
(адреса сторінки)

26.04.2016
(дата)
27.04.2016
(дата)
26.04.2016
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
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обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки
Вiдомостi щодо участі емiтента в створені юридичних осіб вiдсутнi, оскiльки Товариство не є учасником інших
юридичних осіб, створених протягом звітного періоду.
Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки емiтент не має у статутному капіталі державної частки
i не займає стратегiчне значення для економiки та безпеки держави чи монопольне (домiнуюче) становище i
рейтингова оцiнка емiтента та цiннiих паперiв не здiйснювалась.
Iнформацiя про облiгацiї емітента вiдсутня, так як Товариство не випускало облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущені емітентом та Інформація про похідні цінні папери вiдсутні,
оскiльки Товариство не випускало iншi цiннi папери та похідні цінні папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки викуп власних акцiй
Товариство не здiйснювало.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, оскільки Товариства не випускало
боргових цiнних паперiв. Інформацiя про випуски iпотечних облігацій відсутня, осiкльки Товариство не
випускало iпотечнi облiгацiї.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як Товариство не випускало цiльових облiгацiй підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не додається, оскiльки похiднi цiннi папери не випускались в Товаристві.
Інформація про дивіденди відсутня, так як дивіденди за 2014-2015 рр. не нараховувалися і не виплачувалися.
Iнформацiя згiдно п.18-27 вiдсутня, так як Товариство не є емітентом іпотечних -облігацій, іпотечних
сертифікатів чи сертифікатів ФОН
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як в Товаристві відсутня така посада.
Річна фінансова звітність за НП(С) БО не подається, оскільки ПАТ складає річну фінансову звітність відповідно
до МСБО.
Відомості про аудиторський висновок (звіт) відсутні, оскільки ПАТ надає повний текст висновку згідно п.29
змісту.
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери відсутня, так як інформація не
виникала протягом звітного періоду
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та
газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"
дн
16.12.1994
61000 - Тернопільська
69972,00
0,000000
25,004300

230
РОЗПОДIЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ 40.22,
ДIЯЛЬНIСТЬ ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ З
ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ 60.30, ГАЗОПРОВIДНI
РОБОТИ 45.33
дн
ПАТ КБ "Приватбанк", м. Тернопiль

338783
26000060502039
валютний рахунок не вiдкритий

0
0

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи
довідників та класифікаторів.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

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

1
Господарська діяльність, пов'язана із
створенням об'єктів архітектури
Опис
Розподіл природного, нафтового газу та газу
(метану) вугільних родовищ
Опис
Постачання природного газу, газу (метану)
вугільних родовищ за регульованим тарифом
Опис

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

2

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5

3
4
25.11.2009 Міністерство регіонального розвитку та
будівництва України
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" планує продовжувати лiцензiю
АЕ295545
27.03.2015 Національна комісія регулювання
26.03.2020
електроенергетики України (НКРЕ)
Товариство планує продовжити лiцензiю
АЕ299028
01.07.2015 Національна комісія регулювання
30.06.2020
електроенергетики України (НКРЕ)
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" не планує продовжувати лiцензiю на постачання природного газу за регульованим тарифом
АВ 489684

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
Державний комiтет по нафтi та газу (правонаступник
Мiнiстернство палива та енергетики України)
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
00013741

Місцезнаходження
Україна, 01001, м. Київ, -, Київ, Хрещатик, 30

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт *

Усього
* Заповнювати не обов'язково
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова правлiння
Бобрiвець Володимир Леонiдович

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

член правлiння
Даткун Володимир Володимирович

МС, 238641, 17.12.1997, Тернопiльським МУ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1952
вища
46
ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник управлiння по
експлуатацiї газового господарства
29.04.2014, 3 роки
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) 46
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ВАТ "Тернопiльмiськгаз"Голова правління,
ПАТ "Тернопiльмiськгаз"Голова правління,
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.

МС, 600019, 23.10.1999, Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1958
вища
40
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", головний iнженер
29.04.2014, 3 роки
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) 40

АТ "Тернопiльмiськгаз"Голова правління, ВАТ
"Тернопiльмiськгаз", головний iнженер, ПАТ
"Тернопiльмiськгаз", головний iнженер
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

член правлiння
Мельничук Стефанiя Петрiвна
МС, 900035, 11.09.2002, Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1959
вища
33
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", економiст
29.04.2014, 3 роки
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) 33
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ВАТ "Тернопiльмiськгаз", економiст, ПАТ
"Тернопiльмiськгаз", економiст,
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

член правління головний бухгалтер
Губиш Сергiй Iванович
МС, 931096, 02.11.2002, Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1968
вища
30
СП "Сiнтер", головний бухгалтер
29.04.2014, 3 роки
На посаду головного бухгалтера призначено
01.08.1997 на невизначений термінЗабезпечує ведення
бухгалтерського облiку, складає на основi даних
бухгалтерського облiку бухгалтерську та податкову
звiтнiсть, приймає участь у засiданнях правлiння..
Здiйснює контроль за веденням бухгалтерського
облiку та збереження майна, рацiонального
використання матерiальних, трудових та фiнансових
ресурсiв. 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 На посаду головного бухгалтера
призначено на не визначений термін
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 Протягом звітного періоду
змін на посаді головного бухгалтера не було.
,
Cтаж роботи (років) 30
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: головний бухгалтер ВАТ "Тернопільміськгаз",
головний бухгалтер ПАТ "Тернопільміськгаз"
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

член правління
Шамрай Анатолiй Федорович
МС, 600108, 26.10.1999, Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1953
середня спецiальна
35
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi
29.04.2014, 3 роки
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: ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi,
ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ

голова наглядової ради
Бобрiвець Вiталiй Володимирович
МС, 250946, 16.01.1998, Тернопiльським МУ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.

юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

1975
вища
19
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння
17.04.2014, 3 роки
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.
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) 19
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ВАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови
правлiння, ПАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник
голови правлiння
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
член Наглядової ради
Яроцький Степан Петрович
МС, 903259, 12.07.2002, Тернопiльським МВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1959
середня спецiальна
36
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi
аварiйно-диспетчерської служби
17.04.2014, 3 роки
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) 36
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi
аварiйно-диспетчерської служби, ПАТ
"Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi аварiйнодиспетчерської служби
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

член Наглядової ради
Мусял Любомира Мирославiвна
МС, 534251, 24.03.1999, Тернопiльським МВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1959
середня спецiальна
38
ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник внутрбудинкової
служби.
17.04.2014, 3 роки
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) 38

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник
внутрбудинкової служби., ПАТ "Тернопiльмiськгаз",
начальник внутрбудинкової служби.
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

член Наглядової ради
Куниця Дарина Леонiдiвна

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**

член Наглядової ради
Пищ Iгор Ярославович

МЕ, 987372, 25.03.2010, Оболонським РУГУ МВС
України у м.Київ
1978
вища
14
ПАТ НАК "Нафтогаз України", головний фахiвець.
17.04.2014, 3 роки
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) 14
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ПАТ НАК "Нафтогаз України", головний
фахiвець.
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.

МС, 126559, 13.11.1996, Тернопiльським МУ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
1965
середня спецiальна
29

7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник служби
пiдземних газопроводiв
17.04.2014, 3 роки

1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

голова Ревiзiйної комiсiї
Федорiйчук Ярослав Петрович

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) 29
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ВАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник служби
пiдземних газопроводiв, ПАТ "Тернопiльмiськгаз",
начальник служби пiдземних газопроводiв
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.

-, -, не дає згоду на розкриття паспортних даних

1979
вища
14
ПАТ НАК "Нафтогаз України", начальник вiддiлу
контролю за дiяльнiстю пiдприємств з постачання та
транспортування природного газу Управлiння
контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств
Департаменту внутрiшнього аудиту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 17.04.2014, 3 роки
(призначено)
9) опис
Голова ревiзiйної комiсiї керує роботою ревiзiйної
комiсiї, органiзовує перевiрки фiнансовогосподарської 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) 14
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв:ПАТ НАК "Нафтогаз України", начальник
вiддiлу контролю за дiяльнiстю пiдприємств з
постачання та транспортування природного газу
Управлiння контролю за дiяльнiстю дочiрнiх
пiдприємств Департаменту внутрiшнього аудиту.
Обіймає посаду ПАТ НАК "Нафтогаз України",
начальник вiддiлу контролю за дiяльнiстю
пiдприємств з постачання та транспортування
природного газу Управлiння контролю за дiяльнiстю
дочiрнiх пiдприємств Департаменту внутрiшнього
аудиту. (місцезнаходження: 01001, м. Київ,
вул.Хмельницького, 6)
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**

член ревізійної комісії
Голоюха Галина Богданівна
МС, 126559, 13.11.1996, Тернопільським МУ УМВС в
Тернопільській обл.

1972
вища
25
заступник головного бухгалтера ВАТ
"Тернопільміськгаз", Тернопільський облагропостач
бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 17.04.2014, 3 роки
(призначено)
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 фінансовогосподарської 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 фінансовогосподарської діяльності, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає
Cтаж роботи (років) 25
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: заступник головного бухгалтера ВАТ
"Тернопільміськгаз", заступник головного бухгалтера
ПАТ "Тернопільміськгаз",
Iнших посад на iнших пiдприємствах посадова особа
не обiймає.
Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалася.
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

член ревізійної комісії
Дзюба Богдан Іванович
МС, 570185, 01.07.1999, Тернопільським МВ УМВС в
м.Тернополі
1963
вища
30
ПАТ "Тернопiльмiськгаз", бухгалтер.
17.04.2014, 3 роки
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 фінансовогосподарської 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 фінансовогосподарської діяльності, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає
Cтаж роботи (років) 30
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5
рокiв: ПАТ "Тернопiльмiськгаз", бухгалтер.
Iнших посад на iнших пiдприємствах посадова особа
не обiймає.
Змін на даній посаді протягом звітного періоду не
було.
Винагороди як член ревізійної комісії в товариствi не
отримує
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

1
Голова правлiння
член правлiння
член правлiння
член правління, головний
бухгалтер
член правління
голова Наглядової ради
член Наглядової ради
член Наглядової ради
Член наглядової ради
член Наглядової ради

2
Бобрiвець Володимир
Леонiдович

3
МС, 238641, 17.12.1997,
Тернопiльським МУ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Даткун Володимир
МС, 600019, 23.10.1999,
Володимирович
Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Мельничук Стефанiя
МС, 900035, 11.09.2002,
Петрiвна
Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Губиш Сергiй Iванович
МС, 931096, 02.11.2002,
Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Шамрай Анатолiй Федорович МС, 600108, 26.10.1999,
Тернопiльським РВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Бобрiвець Вiталiй
МС, 250946, 16.01.1998,
Володимирович
Тернопiльським МУ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Яроцький Степан Петрович
МС, 903259, 12.07.2002,
Тернопiльським МВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Мусял Любомира
МС, 534251, 24.03.1999,
Мирославiвна
Тернопiльським МВ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
Куниця Дарина Леонiдiвна
МЕ, 987372, 25.03.2010,
Оболонським РУГУ МВС
України у м.Київ
Пищ Iгор Ярославович
МС, 126559, 13.11.1996,

4

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
6
7
8
9
8730
0
0
0

8730

5
24,952838

15

0,042874

15

0

0

0

63

0,180072

63

0

0

0

24

0,068599

24

0

0

0

299

0,854628

299

0

0

0

2641

7,548734

2641

0

0

0

257

0,734580

257

0

0

0

5

0,014291

5

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

63

0,180072

63

0

0

0

голова Ревiзiйної комiсiї
член ревізійної комісії

Федорiйчук Ярослав
Петрович
Голоюха Галина Богданівна

член ревізійної комісії

Дзюба Богдан Іванович

Тернопiльським МУ УМВСУ
в Тернопiльськiй обл.
-, не дає згоду на, МС, 286449, 27.02.1998,
Тернопільським МУ УМВСУ
в Тернопільській обл.
МС, 570185, 01.07.1999,
Тернопільським МВ УМВС в
м.Тернополі

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

13

0,037158

13

0

0

0

12110

34,613846

12110

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональна акцiонерна
компанiя "Нафтогаз України"
Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи*

Україна, 01001, м. Київ, -, Київ,
Хмельницького, 6

8748

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій (штук)

20077720

25,004287

прості на
привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
8748
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні
Бобрiвець Володимир Леонiдович МС, 238641, 17.12.1997, Тернопiльським МУ
УМВСУ
Усього

8730

24,952838

17478

49,957126

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

прості на
привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
8730
0
0
0

17478

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
23.04.2015
78,360000
Пропозицiї щодо порядку денного поступили та
затверджені Наглядовою радою товаритсва
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 2014 рік та основні
напрямки розвитку на 2015р. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за
2014 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 2014 рік,
розподіл прибутку Товариства (порядок покриття
збитків) за підсумками 2014 року та розподіл
планового прибутку на 2015 рік.
8. Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері
постачання та розподілу природного газу на 2015р.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 питання:Обрати склад лічильної комісії:
Панюс Галина Михайлівна - голова лічильної комісії;
Члени комісії:
Губрик Надія Петрівна
Яроцька Олександра Михайлівна
2 питання: Обрати голову та секретаря зборів:
Шамрая А.Ф. - Головою зборів;
Голоюху Г.Б. - секретарем зборів.
3 питання: 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 за допомогою
електронних засобів та/або шляхом підрахунку
голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів
за результатами голосування з питання "Обрання
Лічильної комісії Загальних зборів Товариства"
здійснює Реєстраційна 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 питання:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік та
основні напрями розвитку на 2015рік. Визнати роботу
Правління задовільною.
5 питання:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії
Товариства за 2014 рік. Визнати роботу Ревізійної
комісії задовільною.
6 питання:
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014

рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
7 питання:
Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.
Дивідендів по підсумках роботи Товариства за 2014
рік не нараховувати. На 2015 рік в фонд дивідендів
направити 30% одержаного чистого прибутку по
підсумках роботи товариства за 2015р.
8 питання:
1.1. Погодити укладені товариством договори на
придбання природного газу, розподілу
(транспортування) природного газу, укладені в 2015
році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності
товариства.
1.2. Забезпечити газопостачання на ліцензованій
території обслуговування, для чого попередньо
схвалити укладання ПАТ "Тернопільміськгаз"
протягом не більш як одного року з дати прийняття
цього рішення Загальними зборами акціонерів
договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною
вартістю 800,0 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 50,0 млн.грн. гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною
вартістю 950.0 млн.грн. гривень.
1.3. Доручити голові правління ПАТ
"Тернопільміськгаз" Бобрівцю В.Л. право підпису на
вищевказані договора.
Позачергові збори не скликалися.
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс"
Товариство з обмеженою відповідальністю
22599983
Україна, 46024, Тернопільська, -, Тернопiль, Замкова,
5/37
0242
АПУ
26.04.2012
(0352) 253936
(0352) 253936
Професійна діяльність - аудиторська діяльність
Аудиторськi послуги надаються вiдповiдно до
укладеного договору щодо проведення щорічного
аудиту фінансової звітності.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють
діяльність на ринку цінних паперів:
реєстраційний номер Свідоцтва: 1404;
серія та номер Свідоцтва: АБ 001305;
строк дії Свідоцтва: з 15.02.2011 р. до
04.11.2015 р.;
рішення Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку про внесення до Реєстру: №165 від
15.02.2011 року.
Публічне акціонерне товариство "Національний
Депозитарій України"
Публічне акціонерне товариство
30370711.
Україна, 04071, м. Київ, -, м. Київ, вул. Нижній Вал
17/8
2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00, (044) 591-04-40
(044) 482-52-14
депозитарна діяльність Центрального депозитарію
цінних паперів
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
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публічне акціонерне товариство комерційний банк
"ПРИВАТБАНК" в особі філії "Західне головне
регіональне управління"
Публічне акціонерне товариство
20784660
Україна, 79008, Львівська, -, м. Львів, вул. Гуцульська,
буд. 11а, 15
АЕ 263148
НКЦПФР

12.10.2013
(032) 297-74-72
(032) 297-74-72
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Вiдповiдно до укладеного договору депозитарна
установа надає послуги щодо вiдкриття та ведення
рахункiв у цiнних паперах акцiонерам Товариства,
зберiгання акцiй на цих рахунках.
На виконання вимог Закону України "Про акціонерні
товариства", на загальних зборах акціонерів від
30.09.2010 прийнято рішення про дематеріалізацію
акцій товариства
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
12.11.2010 25/19/1/10

Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Тернопiльське UA 4000097513 Акція проста
Бездокументар
2,00
34986
69972,00
100,000000
територiальне
бездокументар ні іменні
управлiння
на іменна
ДКЦПФР
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.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ДП по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" створене 16 рокiв тому на виконання Указу
Президента України вiд 15.06.1993 року № 210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств". ДП по газопостачанню
та газифiкацiї в процесi приватизацiї було створене ВАТ по газопостачанню та газифiкацiї
"Тернопiльмiськгаз"(наказ Держнафтогазу № 279 вiд 27.07.1994 р.). В 1996 роцi процес приватизацiї закiнчився.
30 % акцiй ВАТ "Тернопiльмiськгаз передано ДПХК "Укргаз", якi передано НАК "Нафтогаз України" .
Важливих подiй розвитку, таких як: злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл не вiдбувалось. У 2010 році
проведено дематеріалізації акцій. На загальних зборах акціонерів від 14 квітня 2011 року прийнято рішення
про перейменування відкритого акціонерного товариства "Тернопільміськгаз у публічне акціонерне товариство
"Тернопільміськгаз" Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Структуру товариства складають:служба по експлуатацiї внутрiбудинкового обладнання, ремонт i експлуатацiя
газового обладнання в житлових будинках i комунально-побутових об"єктах; служба експлуатацiї пiдземних
газопроводiв, вуличних дворових вводiв, ГРП i ГРУ; ремонтно-механiчна майстерня; ремонт газового
обладнання; монтажна дiльниця-газифiкацiя i монтаж газового обладнання; служба по реалiзацiї та розрахунках
за спожитий газ; постачання природного газу населенню, бюджетним, комунально-побутовим пiдприємствам,
тепломережi; аварiйно-диспетчерська служба локалiзацiї-лiквiдацiї аварiйної ситуацiї.
Структура товариства: Юридичний відділ, планово-економічний відділ, бухгалтерія, відділ кадрів. охорона
праці та техніка безпеки. с екретар
головний інженер, виробничо-технічний відділ, служба авврійно-відновлювальних робіт. , служба експлуатації
підземних газопроводів та споруд на них, служба експлуатації внутрібудинкового обладнання.
Відділ обліку та аналізу втрат природного газу, відділ реалізації природного газу, відділ розрахунків населення
за природний газ, опломбування та державна повірка лічильників для населення.
Відділ постачання, монтажна діяльницця.
Управлiння товариством здiйснюється правлiнням товариства, наглядовою радою, загальними зборами
акцiонерiв. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя iз
залученням аудитора.
Фiлiй, представництв товариство не створювало.
1 липня 2015 року створено дочірнє підприємство "Газпостач" ПАТ "Тернопільміськгаз" як газопостачальне
підприємство, метою якого є постачання природного газу за регульованим тарифом абонентам м.Тернополя і
району . Всі функції з розрахунку природного газу відійшли до даного підприємства. Місцезнаходження
дочірнього підприємства м.Тернопіль. вул.вул. Митрополита Шептицького, 20.
Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного перiоду 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), фонду оплати праці. Крім того,
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу склала 230 осіб в тому числi осiб, якi
працюють за сумiсництвом 5. Позаштатних працiвникiв немає. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на
умовах неповного робочого часу немає.
Фонд оплати працi за 2015 рiк склав 10270 тис.грн., у 2014 р. 10126 тис.грн. Вiдносно попереднього 2014 року
спостерiгається збiльшення на 144 тис. грн.
Середньомісячна заробітня плата по підприємству становила 3616 гривнів , це на 568 грн.більше, ніж в
минулому році. З 1 вересня відбулося підвищення зарплати на 13 %.
На 31.12.2015 року чисельність працюючих становила 200 чол.
В звітному році прийнято 11 чоловік, звільнено-82 чол.в тому числі 46 працівників звільнилися по переводу
в новостворене підприємства ДП "Газпостач".
Плинність кадрів становить 18%.
8 працівникам знята премія по підсумках роботи за місяць, 4 працівникам оголошена догана за невиконання
свої функціональних обов'язків. 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 ПАТ "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.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводить 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
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
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, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної
суми доходів за звітний рік
До основних напрямкiв виробничо-господарської i фiнансової дiяльностi ПАТ "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 2015 роцi, як i в минулi роки, була спрямована на забезпечення
безаварiйного і безперебійного транспортування природного газу всiм споживачам м. Тернополя, а також
постачання природного газу населенню та бюджетним органiзацiям i надання iнших платних послуг
пiдприємствам, населенню та бюджетним органiзацiям мiста.
Крiм того, ПАТ "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 Ціна без (ПДВ) грн.
G1.6 - G4
6720
G6
7950
G10 9960
Для сільської місцевості з встановленням лічильника:
Марка лічильника Ціна без (ПДВ) грн.
G1.6 - G4
5910
G6
7280
G10 9420
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 - 94,00 грн.
"
для юридичних осіб - 435,07 грн.
Підключення об'єктів до системи газопостачання - 451,00 грн.
Виготовлення проектної документації:
"
для фізичних осіб - 200,00 грн.
"
для юридичних осіб - 1859,21 грн.
Внесення змін в проект пов'язаних із реконструкцією систем газопостачання - 100,00 грн.
Внесення змін в проект пов'язаних із перестановкою газових приладів - 50,00 грн.
Експрес - контроль побутового лічильника природного газу - 18,00 грн., в.ч. ПДВ - 3,00 грн.
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
811 162 973
2
РГ-100
872 174 1046
3
РГ-250
963 193 1156
4
РГ-400
1094 219 1313
5
РГ-600
1227 245 1472
6
РГ-1000
1390 278 1668
7
ЛГ-80 1100 220 1320
8
ЛГ-100
1300 260 1560
9
ЛГ-150
1462 292 1754
10
ЛГ-200
1647 329 1976
Станом на 1 січня 2016 року ПАТ "Тернопільміськгаз" обслуговує:
- підземних газопроводів
- 957,6 км
- дворових вводів
-507,4 км
- газорегуляторних пунктів
-48 штук
- шкафних газо регуляторних пунктів
-350
- комунально-побутових об'єктів
-3315
- промислових підприємств
-136
- квартир
-105,9тис.

- катодних станцій
- газових приладів

-109
- 212,9 тис.шт

В 2015 році отримано 192,4 млн.м3 природного газу.
Реалізовано природного газу:
- населенню
- промисловим підприємствам
- котельням комунальної теплоенергетики
- бюджетні організації
- культові споруди
- виробничо-технологічні

-95,6 млн.м3.
-19,5 -"- 63 -"-4,5 -"- 0,4 -"-9,4 млн.м3.

В звітному році виявлено 81
втручання в лічильники газу - донараховано 62 тис.м3 газу.
Внаслідок перевірки промислових підприємств донараховано
35 тис.м3 газу, по комунально- побутових об"єктах 29 тис.м3.
В цілому по підприємстві донараховано 126 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 2015 році встановлено 7 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%.
46 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.
Встановлено нові замірні вузли з лічильниками газу на 6 сіл Тернопільського району - це Микулинецький
напрямок.
Дані вузли обліку газу в 2016 році планується до оснастити коректорами об'єму газу із встановленням
модемного зв'язку.
В 2015 році лабораторією по повірці лічильників газу проведено державну повірку лічильників в кількості
4543 шт.,
- промислових лічильників газу -59 одиниць.
- побутових -2038
- виявлено бракованих -933 лічильників,
- проведено експрес -контроль лічильників газу в кількості - 2446 одиниці.
По житловому фонду на 31.12.2015р. засобами обліку обладнано 88663 квартир -83,7 % до загальної
кількості.
Дебіторська заборгованість на 31.12.2015р. становить-80677 тис.грн.
- тому числі заборгованість за спожитий природний газ становить (населення) - 49590

тис.грн.

Кредиторська заборгованість становить - 159521 тис.грн.
в тому числі:
- ДК "Газ України"
- ДК УКРтрансгаз
- НАК "Нафтогаз України"
-інша поточна заборгованість

- 22221,6
- 5097,0
- 88819,2
- 43383,2

-"-"-"-"-

За звітний період товариство отримало доходів від реалізації продукції, робіт і послуг в сумі 48600
тис.грн.
В тому числі:
- від розподілу природного газу
- 43554 тис.грн.
- постачання (1-ше півріччя)
- 1919 тис.грн.

- іншого виду діяльності

- 3128 тис.грн.

Витрати за розподілений природний газ, реалізовані роботи і послуги становлять 90010 тис.грн.
Таким чином збиток склав
- 41409 тис.грн.
в тому числі:
-розподілу природного газу
-41411 тис.грн.
-постачання
- 321 тис.грн.
-іншого виду діяльності-прибуток
- 323 тис.грн.
Фінансовий результат від по підсумках роботи за 2015 рік склав - 45428тис. грн.
На кінцевий фінансовий результат вплинуло вартість природного газу на виробничо-технологічні потреби,
яка складає 66,3 млн.грн.
В 2015 році продовжувалось будівництво виробничих баз по вул. Шептицького, 20 ; Довженка,14А. В
звітному році освоєно 193 тис.грн. капітальних вкладень: по вул.Шептицького, 20 -85, тис.грн. , по вул.
Довженка,14А -108 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.
ПАТ "Тернопільміськгаз" за 2015 рік використало 227 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 - 179,0
тис.грн.
- на забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та інструментом-15,0 тис.грн.
- на засоби масової інформації -9тис грн.
- на навчання та атестацію газозварників 5,0 тис.грн.
- на отримання дозволу на виконання газонебезпечних робіт -2,0 тис.грн.
- на обслуговування пожежної сигналізації - 6,0 тис.грн.
- на інші заходи -11,0 тис.грн.
По соціальній діяльності товариства:
В звітному році на соціальний розвиток затрачено 571,8 тис.грн.
в т.ч.:
- соціальні виплати згідно колективного договору -485,3 тис.грн.
- на оздоровлення і відпочино працівників і їх дітей -86,5 тис.грн.
- надавалась благодійна , спонсорська допомога.
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. Споживачi далеко не завжди своєчасно i в повному обсязi
розраховуються за спожитий газ, держава не повертає субсидiй; практично не ведеться спорудження нових
газопроводiв до населенних пунктiв; прогнозується вiдключення їх у зимовий перiод.
Методи продажу: шляхом укладання договорів на постачання і транспортування природного газу між
споживачами та постачальниками природного газу.
Постачальники газу:
1. НАК "Нафтогаз України".
2.ТОВ "Західгруп"
Надання послуг носить виражений сезонний характер.

В лiтнiй перiод року значно зменшуються об'єми розподіленого та поставленого природного газу, 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 постачання 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 транспортування та постачання
природного газу основними джерелами доходiв ПАТ "Тернопiльмiськгаз" у 2015 р. є доходи вiд розподіленого
усього об'єму природного газу, поданого споживачам м. Тернополя, а також доходи вiд постачання газу
населенню, бюджетним органiзацiям та промисловим пiдприємствам.
Постановою НКРЕ вiд 28.12.2011р. № 165 р. були встановленi тарифи на транспортування природного газу
розподiльними трубопроводами та поставку газу по регульованому тарифу для ПАТ "Тернопiльмiськгаз" з
01.01.2012р.:
- на транспортування - 161,20 грн. за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
- на постачання - 18,30 грн. за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
Постановою НКРЕ вiд 19.04.2012р. № 455 р. внесено зміни до тарифу на транспортування природного газу з
01.05.2012р.:- 158,50 грн. за 1000 м3 (без урахування ПДВ);
З 1 серпня 2013 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.). Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
3459,00
3459,00
Цільова надбавка 2%
69,18 69,18
постачання 18,30 18,30
транспортування 143,70 143,70
транс УМГ 151,90 151,90
Всього без ПДВ
3842,08
3842,08
ПДВ 20%
768,42 768,42
Разом з ПДВ 4610,50
4610,50
З 1 липня 2013 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.). Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
3459,00
3459,00
Цільова надбавка 2%
69,18 69,18
постачання 18,30 18,30
транспортування 142,20 142,20
транс УМГ 153,40 153,40
Всього без ПДВ
3842,08
3842,08
ПДВ 20%
768,42 768,42
Разом з ПДВ 4610,50
4610,50
З 1 квітня 2013 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.). Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
3509,00
3509,00
Цільова надбавка 2%
70,18 70,18
постачання 18,30 18,30
транспортування 142,80 142,80
транс УМГ 162,80 162,80
Всього без ПДВ
3903,08
3903,08
ПДВ 20%
780,62 780,62
Разом з ПДВ 4683,70
4683,70
З 1 січня 2013 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.). Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
3509,00
3509,00
Цільова надбавка 2%
70,18 70,18
постачання 18,30 18,30
транспортування 158,50 158,50

транс УМГ 147,10 147,10
Всього без ПДВ
3903,08
3903,08
ПДВ 20%
780,62 780,62
Разом з ПДВ 4683,70
4683,70
З 1 травня 2014 року згідно постанови НКРЕ № 420 від 3.04.2014 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовується для потреб населення.
№
Диференціація цін Наявність газових лічильників Ціна за 1 куб.м. з ПДВ, грн
1
У разі використання природного газу
для приготування їжі та/або підігріву води
у багатоквартирних будинках наявний
1,182
відсутній
1,299
2
За умови, що обсяг споживання природного газу
не перевищує 2500 куб.м. на рік наявний
1,089
відсутній
1,197
3
За умови, що обсяг споживання природного газу
не перевишує 6000 куб.м. на рік наявний
1,788
відсутній
1,965
4
За умови, що обсяг споживання природного газу
перевищує 6000 куб.м. на рік
наявний
3,645
відсутній
4,011
З 1 грудня 2014 року згідно постанов НКРЕКП № 425 та 426 від 28.11.2014 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ (грн.
за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
5900,00
5900,00
Цільова надбавка 2%
118,00 118,00
постачання 19,70 19,70
транспортування 164,40 164,40
транс УМГ 202,30 202,30
Всього без ПДВ
6404,40
6404,40
ПДВ 20%
1280,88
1280,88
Разом з ПДВ 7685,28
7685,28
З 1 листопада 2014 року згідно постанов НКРЕКП № 223 та 224 від 31.10.2014 року затверджено роздрібні ціни
на природний газ встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
5100,00
5100,00
Цільова надбавка 2%
102,00 102,00
постачання 19,70 19,70
транспортування 164,40 164,40
транс УМГ 202,30 202,30
Всього без ПДВ
5588,40
5588,40
ПДВ 20%
1117,68
1117,68
Разом з ПДВ 6706,08
6706,08
З 1 вересня 2014 року згідно постанов НКРЕ № 1153 та 1154 від 27.08.2014 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ (грн.
за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
4874,00
4874,00
Цільова надбавка 2%
97,48 97,48
постачання 19,70 19,70
транспортування 164,40 164,40
транс УМГ 202,30 202,30
Всього без ПДВ
5357,88
5357,88
ПДВ 20%
1071,58
1071,58
Разом з ПДВ 6429,46
6429,46
З 1 червня 2014 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи

Природний газ
4724,00
4724,00
Цільова надбавка 2%
94,48 94,48
постачання 19,70 19,70
транспортування 164,40 164,40
транс УМГ 202,30 202,30
Всього без ПДВ
5204,88
5204,88
ПДВ 20%
1040,98
1040,98
Разом з ПДВ 6245,86
6245,86
З 1 травня 2014 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
4724,00
4724,00
Цільова надбавка 2%
94,48 94,48
постачання 19,70 19,70
транспортування 164,40 164,40
транс УМГ 190,60 190,60
Всього без ПДВ
5193,18
5193,18
ПДВ 20%
1038,64
1038,64
Разом з ПДВ 6231,82
6231,82
З 1 квітня 2014 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
4020,00
4020,00
Цільова надбавка 2%
80,40 80,40
постачання 18,30 18,30
транспортування 136,30 136,30
транс УМГ 150,70 150,70
Всього без ПДВ
4405,70
4405,70
ПДВ 20%
881,14 881,14
Разом з ПДВ 5286,84
5286,84
З 1 січня 2014 року встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
3113,00
2448,00
Цільова надбавка 2%
62,26 48,96
постачання 18,30 18,30
транспортування 136,30 136,30
транс УМГ 150,70 150,70
Всього без ПДВ
3480,56
2802,26
ПДВ 20%
696,11 560,45
Разом з ПДВ 4176,67
3362,71
З 1 грудня 2014 року згідно постанови НКРЕКП № 427 від 28.11.2014 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
2950,00
Цільова надбавка 2%
59,00
постачання 19,70
транспортування 164,40
транс УМГ 202,30
Всього без ПДВ
3395,40
ПДВ 20%
679,08
Разом з ПДВ 4074,48
З 1 листопада 2014 року згідно постанови НКРЕКП № 225 від 31.10.2014 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
2550,00
Цільова надбавка 2%
51,00
постачання 19,70
транспортування 164,40
транс УМГ 202,30
Всього без ПДВ
2987,40
ПДВ 20%
597,48

Разом з ПДВ 3584,88
З 1 вересня 2014 року згідно постанови НКРЕ № 1155 від 27.08.2014 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
2437,00
Цільова надбавка 2%
48,74
постачання 19,70
транспортування 164,40
транс УМГ 202,30
Всього без ПДВ
2872,14
ПДВ 20%
574,13
Разом з ПДВ 3446,57
З 1 липня 2014 року згідно постанови НКРЕ № 930 від 27.06.2014 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
2362,00
Цільова надбавка 2%
47,24
постачання 19,70
транспортування 164,40
транс УМГ 202,30
Всього без ПДВ
2795,64
ПДВ 20%
559,13
Разом з ПДВ 3354,77
З 01 жовтня 2015 року відповідно до Постанови НКРЄКП № 2413 від 24.09.2015 Публічному акціонерному
товариству по газопостачанню та газифікації "Тернопільміськгаз" встановлено тариф на послуги розподілу
природного газу (на транспортування природного газу розподільчими трубопроводами ) в розмірі 325.20 грн
за1000 кубічних метрів (без урахування ПДВ)
Роздрібні ціни на природний газ для населення
З 1 квітня 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 583 від 03.03.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовується для потреб населення.
1) для приготування їжі та/або підігріву води - 7,188 грн за 1 м3;
2) для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі
та/або підігрів води):
у період з 01 травня по 30 вересня (включно) - 7,188 грн за 1 м3;
у період з 01 жовтня по 31 березня (включно):
за обсяг, спожитий до 200 м3 природного газу на місяць (включно), - 3,600 грн за 1 м3;
за обсяг, спожитий понад 200 м3 природного газу на місяць, - 7,188 грн за 1 м3.
З 1 травня 2015 року згідно постанов НКРЕКП № 1339 та 1338 від 30.04.2015 року затверджено роздрібні ціни
на природний газ встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ
(грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
6810,00
6810,00
Цільова надбавка 2%
136,20 136,20
постачання 52,90 52,90
транспортування 249,30 249,30
транс УМГ 406,90 406,90
Всього без ПДВ
7655,30
7655,30
ПДВ 20%
1531,06
1531,06
Разом з ПДВ 9186,36
9186,36
З 1 квітня 2015 року згідно постанов НКРЕКП № 966 та 965 від 31.03.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ (грн.
за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
7200,00
7200,00
Цільова надбавка 2%
144,00 144,00
постачання 52,90 52,90
транспортування 249,30 249,30
транс УМГ 406,90 406,90
Всього без ПДВ
8053,10
8053,10

ПДВ 20%
1610,62
Разом з ПДВ 9663,72

1610,62
9663,72

З 1 березня 2015 року згідно постанов НКРЕКП № 227 та 226 від 26.02.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ (грн.
за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
8900,00
8900,00
Цільова надбавка 2%
178,00 178,00
постачання 19,70 19,70
транспортування 164,40 164,40
транс УМГ 202,30 202,30
Всього без ПДВ
9464,40
9464,40
ПДВ 20%
1892,08
1892,08
Разом з ПДВ 11357,28
11357,28
З 1 лютого 2015 року згідно постанов НКРЕКП № 80 та 81 від 29.01.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ встановлено роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і бюджетних установ (грн.
за 1000 куб.м.).
Послуга
Комунально-побутові і промислові споживачі Бюджетні установи
Природний газ
5700,00
5700,00
Цільова надбавка 2%
114,00 114,00
постачання 19,70 19,70
транспортування 164,40 164,40
транс УМГ 202,30 202,30
Всього без ПДВ
6200,40
6200,40
ПДВ 20%
1240,08
1240,08
Разом з ПДВ 7440,48
7440,48
Роздрібні ціни на природний газ для релігійних організацій
З 1 липня 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 1629 від 28.05.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
3300,00
Цільова надбавка 2%
66,00
постачання 62,40
транспортування 269,90
транс УМГ 393,90
Всього без ПДВ
4091,90
ПДВ 20%
818,38
Разом з ПДВ 4910,28
З 1 червня 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 1629 від 28.05.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
3300,00
Цільова надбавка 2%
66,00
постачання 52,90
транспортування 249,30
транс УМГ 406,90
Всього без ПДВ
4075,10
ПДВ 20%
815,02
Разом з ПДВ 4890,12
З 1 травня 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 1340 від 30.04.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
3405,00
Цільова надбавка 2%
68,10
постачання 52,90
транспортування 249,30
транс УМГ 406,90

Всього без ПДВ
4182,20
ПДВ 20%
836,44
Разом з ПДВ 5018,64
З 1 березня 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 228 від 26.02.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
4450,00
Цільова надбавка 2%
89,00
постачання 19,70
транспортування 164,40
транс УМГ 202,30
Всього без ПДВ
4925,40
ПДВ 20%
958,08
Разом з ПДВ 5910,48
З 1 квітня 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 967 від 31.03.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
3600,00
Цільова надбавка 2%
72,00
постачання 52,90
транспортування 249,30
транс УМГ 406,90
Всього без ПДВ
4381,10
ПДВ 20%
876,22
Разом з ПДВ 5257,32
З 1 березня 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 228 від 26.02.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
4450,00
Цільова надбавка 2%
89,00
постачання 19,70
транспортування 164,40
транс УМГ 202,30
Всього без ПДВ
4925,40
ПДВ 20%
958,08
Разом з ПДВ 5910,48
З 1 лютого 2015 року згідно постанови НКРЕКП № 82 від 01.12.2015 року затверджено роздрібні ціни на
природний газ, що використовуються для потреб релігійних організацій (грн. за 1000 куб.м.).
Послуга
Релігійні організації
Природний газ
2850,00
Цільова надбавка 2%
57,00
постачання 19,70
транспортування 164,40
транс УМГ 202,30
Всього без ПДВ
3293,40
ПДВ 20%
658,68
Разом з ПДВ 3952,08
Тарифи на транспортування природного газу
З 01.10.2015 відповідно до постанови НКРЄКП № 2413 від 24.09.2015 р ПАТ "Тернопільміськгаз" встановлено
тариф на транспортування природного газу розподільчими газопроводами 325.20 гривень (без ПДВ) за 1000
кубічних метрів.
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 ПАТ
"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.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в
загальному об'ємi постачання ТОВ "Західгруп", НАК "Нафтогаз України".
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
Основнi придбання та вiдчудження активiв за останнi п"ять рокiв, в тис. грн.:
Перiод придбання вiдчудження
2010
188
118
2011
3268
106
2012
4988
566
2013
4613
29
В 2012 році для виробничих потреб придбано:
- компютерної техніки на суму 30 тис.грн.
- автомобіль УАЗ-374195 -136,0 тис.грн.
-автомобіль ВАЗ 21214-86,0 тис.грн.
В 2013 році для виробничих потреб придбано:
- компютерної техніки вартістю 54 тис.грн.
- автомобіль УВЗ-374195 вартістю 118,0 тис.грн.
- 2 коректори об'єму газу вартістю 16,6 тис.грн.
- датчик тиску газу
-5,0 тис.грн.
Вибуло основних засобів на суму 29 тис.грн.
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.
Вибулло основних засобів на суму 228 тис.грн.
Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань основних засобiв.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша
інформація
Правочини відсутні
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
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 ПАТ "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 ПАТ "Тернопiльмiськгаз".
Крiм того на балансi ПАТ знаходяться власнi основнi засоби: адмiнiстративни будiвлi, транспортнi засоби,
iнструмент, меблi, спецодяг, хозiнвентар та iнше.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець року становить 35744 тис.грн, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 31684 тис.грн,
машини та обладнання 984 тис.грн,
транспортні засоби 2155 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 797 тис.грн

Знос основних засобів становить 21911 тис.грн в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 18720 тис.грн,
машини та обладнання 593 тис.грн,
транспортні засоби 1928 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 670 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів становить 61,3 %, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 59,1 %,
машини та обладнання 60,3 %,
транспортні засоби 89,5 %,
інструменти, прилади, інвентар 84,1 %
Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 13833 тис.грн.
Первісна вартість основних засобів на початок року 35011 тис.грн, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 30966 тис.грн,
машини та обладнання 980 тис.грн,
транспортні засоби 2144 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 797 тис.грн
земельні ділянки 124 тис.грн
Знос основних засобiв на початок року складає 20108 тис.грн,
будівлі, споруди та передавальні пристрої 17129 тис.грн,
машини та обладнання 709 тис.грн,
транспортні засоби 1700 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 570 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на кінець року становить 57,4 %, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 55,3 %,
машини та обладнання 72,3 %,
транспортні засоби 79,3 %,
інструменти, прилади, інвентар 71,5 %
Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок вибуття основних засобів, нарахуванням амортизації
Вибуло основних засобів за звітний період первісною вартістю 228 тис.грн (машин та обладнаннч 183 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 45 тис.грн)
За звітний період нараховано амортизації 2031 тис.грн, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 1591 тис.грн,
машини та обладнання 67 тис.грн,
транспортні засоби 228 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 145 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 - 91 %. 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,
транспортних засобів-29 шт.
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 чиинним 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
Основним завданням ПАТ "Тернопільмiськгаз" є безперебiйне та стабiльне забезпечення споживачiв мiста
Тернополя природним газом. В процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi виникає низка суттєвих
проблем, якi є характерними для вiдкритих 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 (а саме в умовах кризи у нашiй державi) 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 ПАТ "Тернопільмiськгаз" також 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
"Нафтогаз-України" та НКРЕ. Iснуюча методика розрахунку тарифу на транспортування та постачання газу
ставить фiнансовий результат в залежнiсть вiд обсягiв протранспортованого природного газу. Обсяг
природного газу, що транспортується по мережах ПАТ "Тернопільмiськгаз" має тенденцiю до зниження, що
призводить до зменшення доходiв Товариства.
- та цiлий ряд iнших проблем: недосконала система оподатковування; високий рiвень iнфляцiї; високi процентнi
ставки за кредити; недосконале та нестабiльне законодавство; низький рiвень проплат та несвоечасна сплата за
спожитий газ населенням та пiдприємтсвами комунальної теплоенергетики.
Основними засобами, якi експлуатує пiдприємство, є розподiльчi газопроводи високого, середнього та низького
тиску та споруди на них
ПАТ "Тернопiльмiськгаз" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї м. Тернополя та Тернопiльського району.
Споживачами газу, який транспортує пiдприємство, є промисловi пiдприємства, бюджетнi установи та
органiзацiї, коммунально-побутовi органiзацiї та населення. Послуги по проектуванню, будiвництву систем
газопостачання, встановленню лiчильникiв та iншi надаються також усiм категорiям споживачiв.Важливий
вплив на дiяльнiсть емiтента мають обмеження щодо встановлення тарифiв на основнi вiди дiяльностi, якими
займається пiдприємство, а саме: транспортування та постачання. Цi тарифи затверджуються спецiальними
постановами НКРЕ, i на протязi останнiх рокiв є збитковими. Тому для полiпшення фiнансового стану ПАТ
"Тернопiльмiськгаз" необхiдно привести до вiдповiдностi фактичним витратам дiючi тарифи на
транспортування та постачання природного газу.
Питання забезпечення безпеки та надiйностi споруд газопостачання носить загальнодержавний економiчний та
полiтичний рiвень. На результати дiяльностi впливають частi змiни в оподаткуваннi, нестабiльнiсть економiки в
країнi.
Основним завданням ПАТ "Тернопiльмiськгаз" є безперебiйне та стабiльне забезпечення природним газом
споживачiв м. Тернополя. В процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi виникає низка суттєвих
проблем, якi є характерними для вiдкритих акцiонерних товариств з газопостачання та газифiкацiї в цiлому по
Українi.
До iстотних проблем, якi впливають на дiяльнiсть ПАТ "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
"Нафтогаз-України" та НКРЕ). Недосконала система оподатковування. Високий рiвень iнфляцiї. Високi
процентнi ставки за кредити. Недосконала та нестабiльна законодавча база у нафтогазовому комплексi.
Низький рiвень проплат та несвоечасна сплата за спожитий газ населення та пiдприємтсв комунальної
теплоенергетики. Основними засобами, якi експлуатує пiдприємство, є розподiльчi газопроводи високого,
середнього та низького тиску та споруди на них.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
У звітному році сплачено штрафні санкції у сумі 3409 тис.грн
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для

поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Витрати на обслуговування та розвиток товариства повиннi покриватись за рахунок коштiв вiд
транспортування природного газу та встановлення тарифу, скорегованому на вiдсоток проплати за газ
споживачам, а оскiльки, проплата дуже низька, то у товариства є недостоток обiгових коштiв.
банку. 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, але не виконаних угод на кiнець звiтного перiоду 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)
Для покращення фiнансового стану товариства у 2016 роцi планується збiльшення обсягу транспортованого
газу. Планується зменшення витрат при транспортуваннi та постачаннi газу, з метою одержання максимальних
прибуткiв; зведення до мiнiмуму дебiторської та кредиторської заборгованостi; зменшення комерцiйних витрат
природного газу; впровадження нових норм та методiв органiзацiї працi. Економiчна служба постiйно працює
над пошуком шляхiв покращення лiквiдностi товариства.
Товариство проводить свою полiтику у напрямках: 1. Зменшення затрат по природньому газу з метою
одержання максимальних прибуткiв. 2. Зведення до мiнiмуму кредиторської заборгованостi. 3. Застосування
нових норм та методiв органiзацiї працi. 4. Органiзацiя чiткої роботи автотранспорту. Заборгованiсть за газ
споживачiв приводять до хронiчної нестачi обiгових коштiв, зниженню обсягiв виробництва i росту втрат.
Iстотнi фактори, якi можуть вплинути на дiяльнiсть товариства: пiдвищення цiн на газ, зниження податкового
тиску.
В 2016 році буде продовжено будівництво виробничих баз по вул. Шептицького, 20 ; Довженка,14А.
Планується в 2016р. освоїти по вул Довженка 200,0 тис.грн., по вул.Шептицького -700,тис.грн.В 2016 році
планується:
- заміна газових мереж в селах Настасів, Підгороднє, М.Ходачків, Смиківці, Стехніківці, Скоморохи 2,2км -670 тис.грн.
- ремонт та заміна обладнання на ГРП та ШГРП вартістю -35,4 тис.грн.
- придбання та встановлення приладів обліку газу лічильники газу - 22874 тис.грн.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Емiтент не веде дiяльнiсть щодо дослiджень i розробок.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата
відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Упродовж 2015 року боржникам -юридичним особам та фізичним особам (населення)- споживачам газу
направлено 845 претензійних листів на суму 6457,8 тис. грн. В порядку досудового врегулювання спорів
боржникам юридичними та фізичними особами погашено заборгованість в сумі 5238,3тис.грн., тобто 80% від
суми виставлених претензій.
До господарських судів направлено 15 позовних заяв стосовно боржників-юридичних осіб на суму656,7 тис.
грн. З них ухвалено рішення позовних заяв на користь ПАТ "Тернопільміськгаз" на суму495,3 тис. грн. у тому
числі за позовними заявами,поданими у попередній період.
Виконано 8 рішень господарського суду по стягненню заборгованості на суму 470,2тис.грн.
До судів загальної юрисдикції подано 165 заяв на видачу судових наказів про стягнення заборгованості з
фізичних осіб-споживачів газу на суму 876,6 тис. грн.
Судами задоволено заяв згідно поданих та розглянутих судом вимогах 270 справах на суму 764,3тис.грн у тому
числі за заявками, поданих у попередній період. Погашена заборгованість добровільно 560,2 тис. грн.
До органів державної виконавчої служби Тернопільського міського і районного управління юстиції для
примусового виконання направлено 220 наказів суду про стягнення боргу з фізичних осіб за спожитий
природний газ на суму348,5 тис. грн.
Органами державної виконавчої служби винесено 126 постанов про накладання арештів на кошти боржників у
гривнях та іноземній валюті, рухоме та нерухоме майно, що належить боржникам.
Примусово стягнуто органами ДВС коштів з фізичних -осіб згідно виданих наказів на загальну суму 645,2 тис.

грн. (у тому числі за судовими наказами та рішеннями суду, виданими та ухваленими у попередній період).
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
Податковими пiльгами товариство у звiтному перiодi не користувалось. Валютного рахунку товариство немає.
До асоцiацiй товариство не належить. Майно товариства не перебуває в заставi. На бiржових та органiзацiйно
оформлених позабiржових ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Заяви стосовно включення до
лiстингу не подавались. Органом управлiння корпоративними правами держави є НАК "Нафтогаз України".
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
14903
13833
0
0
14903
13833
13837
271
444

12964
391
227

0
0
0

0
0
0

351
0

251
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
14903

13837
271
444
0
351
0

12964
391
227
0
251
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13833
0
0
14903
13833
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 ПАТ "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 ПАТ
"Тернопiльмiськгаз".
Крiм того на балансi ПАТ знаходяться власнi основнi
засоби: адмiнiстративни будiвлi, транспортнi засоби,
iнструмент, меблi, спецодяг, хозiнвентар та iнше.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець року
становить 35744 тис.грн, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 31684
тис.грн,
машини та обладнання 984 тис.грн,
транспортні засоби 2155 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 797 тис.грн

Знос основних засобів становить 21911 тис.грн в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 18720
тис.грн,
машини та обладнання 593 тис.грн,
транспортні засоби 1928 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 670 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів становить 61,3 %, в
т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 59,1 %,
машини та обладнання 60,3 %,
транспортні засоби 89,5 %,
інструменти, прилади, інвентар 84,1 %
Залишкова вартість основних засобів на кінець
звітного періоду становить 13833 тис.грн.
Первісна вартість основних засобів на початок року
35011 тис.грн, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 30966
тис.грн,
машини та обладнання 980 тис.грн,
транспортні засоби 2144 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 797 тис.грн
земельні ділянки 124 тис.грн
Знос основних засобiв на початок року складає 20108
тис.грн,
будівлі, споруди та передавальні пристрої 17129
тис.грн,
машини та обладнання 709 тис.грн,
транспортні засоби 1700 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 570 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на кінець року
становить 57,4 %, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 55,3 %,
машини та обладнання 72,3 %,
транспортні засоби 79,3 %,
інструменти, прилади, інвентар 71,5 %
Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за
рахунок вибуття основних засобів, нарахуванням
амортизації
Вибуло основних засобів за звітний період первісною
вартістю 228 тис.грн (машин та обладнаннч 183
тис.грн, інструменти, прилади, інвентар 45 тис.грн)
За звітний період нараховано амортизації 2031
тис.грн, в т.ч.
будівлі, споруди та передавальні пристрої 1591
тис.грн,
машини та обладнання 67 тис.грн,
транспортні засоби 228 тис.грн,
інструменти, прилади, інвентар 145 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 91 %. 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,
транспортних засобів-29 шт.
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 чиинним
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%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

За звітний період За попередній період
2
3
-55217
-9789
70
70
70
70
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 55287 тис.грн. Скоригований
статутний капітал перевищує розрахункову вартість
чистих активів на 55287 тис.грн. Порушені вимоги
частини третьої статті 155 Цивільного кодексу
України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
0,00
X

Кредити банку
X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
X
0,00
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0,00
за іпотечними цінними паперами (за кожним
X
0,00
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
X
випуском):
за векселями (всього)
X
0,00
за іншими цінними паперами (у тому числі за
X
0,00
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
X
0,00
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
2,00
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0,00
Інші зобов'язання
X
159519,00
Усього зобов'язань
X
159521,00
Опис
Цільове фінансування 1600 тис.грн
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Дата
погашення

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

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

1

Основний вид
продукції*

2
1 постачання
природного газу
2 транспортування
газу

у натуральній
формі (фізична од.
вим.**)
3
69,24 млн.м куб.
183,01 млн.куб.м

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у грошовій формі
(тис. грн.)

у грошовій формі
(тис. грн.)

у відсотках до всієї
у натуральній
виробленої
формі (фізична од.
продукції
вим.**)
4
5
6
1919,00
3,300000 69,24 млн.м куб.
52265,00

89,600000 183,01 млн.куб.м

* 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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у відсотках до всієї
реалізованої
продукції
7
8
1919,00
3,300000
52265,00

89,600000

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

1

2
1
2
3
4

вартість природного газу
податок на додану вартість
операційні витрати
інші вирахування з доходу

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.
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Відсоток від загальної собівартості
реалізованої продукції (у відсотках)
3
65,900000
16,700000
15,300000
2,100000

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС"
22599983

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
0804 26.01.2001
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів**

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГАЛИЧИНА-АУДИТСЕРВІС"
Свідоцтво Аудиторської палати України №0804 від 26.01.2001 р.
46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37 т. 25-39-36
Ідент. код - 22599983; Е-mail:markian@mail.ru
П/р 26009060755155 в ПАТ КБ "Приватбанк" м. Дніпропетровськ
МФО 338783

АУДОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Тернопільміськгаз" станом на 31.12.2015 р.
Голові правління та акціонерам
ПАТ "Тернопільміськгаз"
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Галичина-аудитсервіс", ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ 22599983, що знаходиться за адресою: 46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37, яка зареєстрована
Виконавчим комітетом Тернопільської міської Ради народних депутатів 12.07.1995 р., номер запису в Єдиному
державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців: 1 646 120 0000 006550 і здійснює свою
діяльність у відповідності з Свідоцтвом про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають
аудиторські послуги № 0804 виданого Аудиторською палатою України (надалі - АПУ) 26.01.2001 р., термін дії
якого продовжено до 29.10.2020 р. (рішення АПУ № 316/3 від 29.10.2015 р.).
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0242 виданого Аудиторською палатою України
26.04.2012р. (рішення АПУ №249/5 від 26.04.2012р.).
Сертифікат аудитора Щирби М.Т.: серія А № 001221 від 28.04.1994 р., термін дії якого продовжено до
28.04.2018 р. (рішення АПУ № 266/2 від 04.04.2013 р.).

1.
2.
3.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО
Повне найменування - Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації "Тернопільміськгаз"
Код за ЄДРПОУ 21155959
Місцезнаходження - 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль,
вул. Митрополита Шептицького, 20

4.

Дата державної реєстрації - 06.12. 1994р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Відповідно до договору № 02м/15 від 04 грудня 2015 року аудиторська перевірка проводилась нами у
період з 16 січня 2016 року по 11 березня 2016 року в бухгалтерії ПАТ "Тернопільміськгаз".
ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Тернопільміськгаз" (надалі Товариство), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015р, Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, та Звіт про власний капітал
за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні
примітки.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти
фінансової звітності (надалі - МСФЗ), нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і
розкриттів у фінансовій звітності. Вибір 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.
Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримали достатні та прийнятні аудиторські
докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ
"Тернопільміськгаз" станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік,
що минув на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та норм чинного
законодавства України.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І
НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Чисті активи ПАТ "Тернопільміськгаз" станом на 31.12.2015 року за даними фінансової звітності
становлять -55217,00 тис. грн., що не відповідає вимогам статті 155 "Статутний капітал акціонерного
товариства" Цивільного кодексу України.
Іпотечних облігацій Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та іпотечними цінними
паперами немає.
У ПАТ "Тернопільміськгаз" станом на 31.12.2015 року в управлінні активи належні недержавним
пенсійним фондам відсутні.
Протягом 2015 року Товариством не приймалися рішення щодо:
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % статутного капіталу;
про викуп власних акцій;
про утворення, припинення його філій, представництв;
про припинення діяльності Товариства;
зменшення статутного капіталу.
Протягом 2015 р. не відбувалося змін у складі виконавчого органу (Правління), Спостережної (Наглядової)
ради та Ревізійної комісії Товариства.
На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2015 р.:

- не відбувалося зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій;
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про його
санацію;
операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства на фондовому ринку не відбувалися.
Нами здійснено перевірку відповідності даних Балансу, головної книги та аналітичного обліку Товариства
за рік що минув станом на 31 грудня 2015 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.
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.
Значні правочини в Товаристві протягом 2015 року не вчинялися.
Корпоративне управління
діяльністю ПАТ "Тернопільміськгаз" здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні
товариства" та статуту Товариства. Органами корпоративного управління Товариства є: загальні збори
акціонерів (вищий орган); Спостережна (Наглядова) рада; Правління (виконавчий орган) і Ревізійна комісія.
В Товаристві протягом 2015 року не створювалася служба внутрішнього аудиту (не запроваджувалася
посада внутрішнього аудитора).
Під час аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури, в ході
виконання яких суттєвих викривлень не виявлено.
В ході аудиторської перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова
звітність ПАТ "Тернопільміськгаз" за 2015рік 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.

Директор

М.Т. Щирба

Дата аудиторського звіту: 11 березня 2016 р.
Адреса аудиторської фірми:
46001 м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37
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Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік

Кількість зборів, усього
2014
2013
2012

У тому числі позачергових
1
1
1

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

ДН

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так (*)
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

X
X
дн

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
не скликалися
ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10

5
5
0
0
5

відсотками акцій
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так (*)

Ні (*)

Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради
(кожного члена наглядової ради) зазначається
інформація щодо її (їх) компетентності та
ефективності, а також інформація щодо виконання
наглядовою радою поставлених завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 4
трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
не створені

У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X
дн

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
X
X

X
дн

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

Так (*)
X

Ні (*)

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)

X
X
дн

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб)
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

3
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
Визначення основних напрямів
Так
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
Ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
Ні
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
Так
для голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди
Так
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
Ні
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
Ні
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про

так
так

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)

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
X
X
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

X
X
дн

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?
Інформація
Публікується
Документи
Копії
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
загальних
ься в
безпосередньо
запит
зборах
загальнодосту
в
акціонера
пній
акціонерному
інформаційній
товаристві
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так
Так
Так
Так

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Ні
управління товариства
Статут та внутрішні
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Так
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

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

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні (*)
X

X
X
дн

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X
не змінювало

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

дн

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X
X
X

дн

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так (*)
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X
X

X
X
дн

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

Х

ні

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
так
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
ні
(так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
дн
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, ні
правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено:
дн
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання дн
кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
дн
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за рік.
дн
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі
або споживачам фінансових послуг.
дн
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
дн
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
дн
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
дн
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
дн
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
дн
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
дн
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
дн
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
дн

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
дн
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
дн
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
дн
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
дн
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
дн
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
дн

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
дн
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
дн
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
дн
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
дн
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Дата (рік, місяць, число)
Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та
за ЄДРПОУ
газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"
за КОАТУУ
Акціонерне товариство
за КОПФГ

Підприємство

коди
16 01 01
21155959

Територія
6110100000
Організаційно-правова
230
форма господарювання
Вид економічної діяльності
РОЗПОДIЛЕННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
за КВЕД 40.22
Середня кількість працівників, осіб (1)
230
Адреса, телефон:
46006, Тернопільська, д/в, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А (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 31.12.2015
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
- виробничі запаси
- незавершене виробництво
- готова продукція
- товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,

2

3

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

7693
14903
35011
(20108)

1030

На кінець звітного На дату переходу
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
4
5

7808
13833
35744
(21911)

87

1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

22596

21728

1241
1241

1810
1810

59404

49590

роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних виплат
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
- благодійна допомога
Страхові резерви
- резерв довгострокових зобов'язань
- резерв збитків або резерв належних виплат
- резерв незароблених премій
- інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1130
1135
1136
1140

3723
3364

2821
327

27709

26456

5376
89
5287

3499
17
3482

97453

84176

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200
1300
Код
рядка

2
1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595
1600
1605
1610

120049
105904
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5
70

70

18525

18525

2
(28386)

2
(73814)

(9789)

(55217)

1530

1600

1530

1600

0

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1615
1620
1621
1625
1630
1635

107912
953

150051
2

366
689

524

18388
128308

8944
159521

120049

105904

1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700
1800
1900

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2015 рiк. Iншої
суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Бобрiвець Володимир Леонiдович
Губиш Сергiй Iванович

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та
за ЄДРПОУ 21155959
газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"
найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2015 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
- дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

За звітний період
3

За аналогічний період
попереднього року
4
215792
210800
0
0

(252457)

(222147)

(36665)

(11347)

504

77

(4745)

(4453)

(4519)

(1976)

(45425)

(17699)

2122
2130
2150
2180
2181
2182

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290
2295
2300
2305

2350
2355

445
(3)

(48)

(45428)

(17302)

(45428)

(17302)

II. Сукупний дохід
Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

рядка
2
2400
2405
2410
2415

попереднього року
4

3

2445
2450
2455
2460
2465

0

0

0
-45428

0
-17302

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3
238053
10270
3665
1803
7344
261135

За аналогічний період
попереднього року
4
207849
10126
3636
1920
5045
228576

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

За звітній період

За попередній період

3

4

34986
34986
(1298,4622)
(1298,4622)
0

34986
34986
(494,5407)
(494,5407)
0

Примітки:
Примітки
Iнформацiя розкрита в ПРИМIТКАХ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПАТ "ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ" ЗА 2015
рiк. Iншої суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Бобрiвець Володимир Леонiдович
Губиш Сергiй Iванович

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та
за ЄДРПОУ 21155959
газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"
найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 р.
Форма № 3
Стаття

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

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

258479

255784
500

70

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

501

77

4274

363

(242496)
(8129)
(4168)
(7031)
(97)
(608)
(6326)

(230522)
(7942)
(3929)
(7273)
(1069)
(920)
(5284)

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255
3260
3270
3275
3280

0

0

(3322)
(1822)

(792)
6266

0

господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3290
3295

0

3300
3305
3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

0

3420

(55)

(5680)

(55)
(1877)
5376

(2260)
4006
1370

3499

5376

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 ПАТ «ТЕРНОПIЛЬМIСЬКГАЗ» ЗА 2015 рiк. Iншої
суттєвої iнформацiї, що вимагається розкривати згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв вiд 07.02.2013 №73 немає.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Бобрiвець Володимир Леонiдович
Губиш Сергiй Iванович

коди
Дата (рік, місяць, число) 16 01 01
Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та
за ЄДРПОУ 21155959
газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

Підприємство

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2015 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги
- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
- збільшення (зменшення) поточної

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

видаток
4

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

3500

3505
3510
3515

X

X

3520

3521
3522

3523

3524
3526
3540
3550
3551
3552
3553

3554
3556
3557
3560
3561

3562

3563

3564

X

X

кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Cплату відсотків
Cплату заборгованості з фінансової
оренди
Придбання частки в дочірньому
підприємстві
Виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3566
3567
3570
3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

X
X

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

X
X
X

X
X
X

3250

X

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

X
X
X
X
X

X
X

X

3300
3305
3310

X
X
X

X
X
X

3340

X

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3370

X

X

3375

X

X

3390
3395

X

X

3400
3405
3410
3415

X

X

Примітки:
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не заповнено тому, що Товариство надає Звiт про рух грошових коштiв
за прямим методом.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Бобрiвець Володимир Леонiдович
Губиш Сергiй Iванович

Підприємство

Публічне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз"

коди
Дата (рік, місяць, число)
16
01
за ЄДРПОУ 21155959

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2015 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до
законодавства

Код за ДКУД

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

2
4000

3

4

5

6

4005
4010
4090
4095
4100

70

70

18525

0

18525

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
2
(28386)

2

(28386)
(45428)

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10
(9789)

0

0

0
0
0
(9789)
(45428)

4110

0

4111

0

4112

0

4113
4114

0
0

4116

0

4200
4205

0
0

4210

0

4215

0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

4225

0

4240
4245

0
0

4260
4265

0
0

4270

0

4275
4280
4290
4291

4295
4300

0
0

0
0

0
70

0
0

0
18525

0
0

0
2

(45428)
(73814)

0
0

Примітки:
Власний капітал товариства складає -55217тис.грн.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.06.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI

Бобрiвець Володимир Леонiдович
Губиш Сергiй Iванович

0
0

(45428)
(55217)

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
ПРИМІТКИ
до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності за 2015 рік
1. Загальна інформація.
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Тернопільміськгаз" (надалі - ПАТ
"Тернопільміськгаз" або "Товариство") створене відповідно до Указу Президента України "Про
корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року №210/93 та Наказу Державного Комітету України по
нафті і газу від 27.07.1994 року № 279 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та
газифікації "Тернопільміськгаз" у відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
"Тернопільміськгаз" . На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" змінено назву Відкрите
акціонерне товариство на Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації
"Тернопільміськгаз" (рішення про державну реєстрацію №1646 120 0000 003323 від 06.12.1994 року ).
Акції Товариства вільно обертаються на відкритому ринку цінних паперів.
Товариство безпосередньо здійснює такі основні види діяльності:
- розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ ;
- постачання природного газу за регульованим тарифом до 01.07.2015 року;
- будівництво, проектні роботи, господарське управління будівництвом, діяльність у сфері архітектури;
- посередницькі послуги, торгівля і послуги;
- інше
Виробничі потужності Товариства сконцентровані в Україні.
Юридична адреса Товариства: 46008, м.Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., та схвалена керiвництвом до
оприлюднення.
2.Основи підготовки фінансової звітності.
Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності з 01.01.2012 року відповідно до МСФЗ
(ІРК.8) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".
Керуючись МСФЗ (ГРК8) 1, Товариство вибрало першим звітним періодом рік, який закінчується 31.12.13
р. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені
Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень
міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були
затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.
Дана фінансова звітність підготовлена за принципом оцінки за первісною вартістю.
Функціональною валютою звітності є гривня. Звітність складена в тисячах гривень, а всі суми
заокруглені до цілих тисяч гривень , якщо не зазначено інше.
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 року є бухгалтерські політики,
які базуються на вимогах МСФЗ , а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині застосування
нових МСФЗ, виданих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та визначення форми та
складу статей фінансових звітів згідно МСБО 1 "Подання фінансової звітності".
На виконання вимог ст..121 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Товариством при підготовці фінансової звітності використано виключно МСФЗ , які оприлюднені на веб-сайті
Міністерства Фінансів України.
Керуючись М СБО 1 "Подання фінансової звітності" та враховуючи, що національним законодавством
України встановлені форми фінансової звітності за МСФЗ , Товариство використовувало форми фінансової
звітності, передбачені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №73 від 07. 02. 2013 року.
Суттєві облікові судження та оцінки.

Припущення про безперервність діяльності.
Фінансова звітність Товариства за 2015 рік складена на основі припущення про безперервність діяльності,
оскільки управлінський персонал позитивно оцінює здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою
діяльність на безперервній основі, а тому припущення про безперервність є доречним:
управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припиняти діяльність;
Товариство має відкритий доступ до фінансових ресурсів.
Поріг суттєвості щодо окремих об'єктів обліку.
Поріг суттєвості визначається з метою обґрунтованого розмежування облікової та іншої інформації на суттєву
та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвою визнається інформація,
відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.
Визначення порогу суттєвості для розмежування облікової та іншої інформації щодо окремих господарських
операцій та об'єктів обліку Товариства наведено у таблиці
Об'єкти обліку
Поріг суттєвості Базовий показник для визначення
порога суттєвості
Окремі об'єкти обліку активів,
зобов'язань і власного капіталу 5%
Підсумок відповідно всіх активів,
Усіх зобов'язань і власного капіталу
Окремі види доходів і витрат
2%
Чистий прибуток (збиток) підприємства
Товариство не повинно в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію, розкриття
якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою ( нижча за наведений поріг суттєвості).
3.1. Основні засоби
Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове
положення за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу до стану,
придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.
Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які
збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на
ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним вище критеріям капіталізації,
відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.
Сума, що амортизується, - це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена вартість, за
вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу - це передбачувана сума, яку
підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних засобів після вирахування очікуваних
витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і стану, в якому, імовірно, він знаходитиметься в кінці
свого терміну корисного використання.
Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну
корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу
Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації передивляються
на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених в попередні
періоди, враховується як зміна облікової оцінки.
Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних засобів,
визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і признається в прибутках і
збитках.
3.2. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій,
враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від
знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних
активів. Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування амортизації аналізуються на кінець
кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відбиваються в звітності без перерахування
порівняльних показників.
Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття
не очікується економічних вигод. Дохід або збиток від списання нематеріального активу, що є різницею між
чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю активу, включається в звіт про сукупні доходи і витрати у
момент списання.
3.3. Знецінення основних засобів і нематеріальних активів
Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості матеріальних і
нематеріальних активів на кожну звітну дату. В разі виявлення будь-яких таких індикаторів розраховується
відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо

неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість
генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив.
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні активи, не
готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорік і при виявленні будь-яких ознак
можливого знецінення.
Відшкодована вартість визначається як більша із справедливої вартості активу за вирахуванням витрат
на реалізацію і експлуатаційної цінності. При оцінці експлуатаційної цінності, очікувані майбутні потоки
грошових коштів дисконтуються до приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до
оподаткування, що відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей в часі і ризиків, властивих даному
активу, відносно яких оцінка майбутніх грошових потоків не коректувалася.
Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його балансову
вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до відшкодованої вартості.
Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив
враховується за оціненою вартістю. В цьому випадку збиток від знецінення враховується як зменшення резерву
по переоцінці.
У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу (генеруючої
одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його відшкодованої вартості, так, щоб нова
балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби по цьому активу
(генеруючій одиниці) не був відображений збиток від знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від
знецінення відразу ж відображається в прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за
оціненою вартістю. В цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по
переоцінці.
3.4. Необоротні активи, які утримуються для продажу
Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються по найменшій
вартості - або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням витрат на продаж. Необоротні
активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації.
3.5. Грошові кошти
Грошові кошти включають кошти в касі та грошові кошти на рахунках у банках, а також
банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців.
3.6. Строкові депозити
Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох місяців
до року.
3.7. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Торгова та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за справедливою
вартістю
3.8. Витрати на позики
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного використання або для продажу
обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в
основному, готові до передбаченого використання або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у
складі звіту про сукупні доходи та витрати того періоду, в якому вони понесені.
3.9. Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що
виникло в результаті минулих подій, для погашення якого, ймовірно, потрібне вибуття ресурсів, що втілюють
економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку даного зобов'язання.
3.10. Запаси
Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для використання у виробництві
готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості або чистої вартості
реалізації.
Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

3.11. Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.
3.12. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та відстроченого податку.
3.13. Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рік.
Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні доходи або витрати,
через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування в
інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей
оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок
оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату.
3.15. Поточний та відстрочений податки за період
Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли вони
відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу.
У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в
капіталі відповідно.
3.16. Єдиний внесок .
Товариство здійснює відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
внески виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати Товариства за такими внесками включені до
статті "Відрахування на соціальні заходи". Дана сума включається до витрат того періоду, коли вони фактично
понесені.
3.17. Визнання доходів
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або яка підлягає
отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію та послуги, надані в ході звичайної
господарської діяльності, за вирахуванням повернень продукції покупцями, знижок та за вирахуванням
податку на додану вартість (ПДВ).
3.18. Реалізація продукції
Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням продукцією;
? Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не
контролює продану продукцію;
? Сума доходів може бути достовірно визначена;
? Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
? Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
3.19. Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує ймовірність
того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені або очікувані витрати,
пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
3.20. Перерахунок іноземної валюти
Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - гривні по курсу
Національного банку України на дату операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті,
перераховуються по курсу Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт
про прибутки і збитки.
Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті,
перераховуються по курсу Національного банку України на дату первісної операції.

3.21. Умовні зобов'язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Такі зобов'язання розкриваються у примітках до
фінансової звітності, за винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що втілюють економічні
вигоди, є незначною.

4.Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках.
4.1. Істотні судження в процесі застосування облікової політики.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні судження,
окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на суми, визнані в
фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність застосування припущення щодо
здатності вести свою діяльність на безперервній основі.
4.2. Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а
також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати
причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного
фінансового року.
(а)

Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження
керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного
використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, моральний знос,
фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або
оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм амортизації.

5. Дохід від реалізації
Чистий дохід від реалізації був представлений наступним чином:
2015 рік
Чистий дохід від реалізації природного газу 166607
Чистий дохід від розподілу природного газу 43554
Чистий дохід від надання послу з постачання природного газу
Чистий дохід від іншої діяльності
3712
Всього
215792

1919

6. Собівартість реалізованої продукції
Собівартість від реалізації була представлена наступним чином:
2015 рік
Собівартість природного газу
Собівартість робіт , послуг
Всього
(252457)

(166607)
(85850)

Собівартість реалізації за елементами витрат була представлена наступним чином:
2015 рік
Собівартість матеріалів та напівфабрикатів
Заробітна плата та відповідні нарахування
Нарахування на зарплату (2920)
Амортизація
(1734)
Інші витрати (6256)
Всього
(256390)
7. Адміністративні витрати

(237343)
(8137)

Адміністративні витрати були представлені наступним чином:
2015 рік
Матеріальні витрати
(710)
Заробітна плата
(2133)
Нарахування на зарплату (745)
Амортизація (69)
Інші витрати (1088)
Всього
(4745)
8. Інші операційні витрати
Інші операційні доходи та витрати були представлені наступним чином:
2015 рік
доходи
витрати
Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної валюти
Доходи (витрати) від операційної оренди
(-)
Визнані штрафи, пені, неустойки
501 (3409)
Доходи (витрати) від реалізації інших оборотних активів
Доходи (витрати) від операційної курсової різниці Доходи від відшкодування раніше списаних активів Інші доходи/(витрати)
3
(1110)
Всього
504 (4519)

-

(-)

(-)
(-)

(-)

9. Фінансові доходи і витрати
Фінансові доходи та витрати були представлені наступним чином:
2015 рік
доходи
витрати
Нараховані проценти на кредит від нерезидента
Всього
(3)

(3)

10. Податок на прибуток
Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року. Згідно з Кодексом ставка
податку на прибуток у 2015 році становить 18% .
11. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2015 року основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
Земельні
ділянки
Будинки, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар Інші основні засоби
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Всього
Первісна вартість станом на початок звітного року 124 30966 980 2144 797 35011
Придбано основних засобів
718 215 11
51
995
Вибуло
211 51
262
Первісна вартість станом на кінець звітного періоду 124 31684 984 2155 797 -

35744
Накопичена амортизація станом на початок звітного року
Амортизаційні нарахування за звітний період 1591
Вибуло
183 45
Амортизація станом на кінець звітного періоду
Балансова вартість станом на кінець звітного періоду
13833
12. Запаси

67
228
18720
124

17129 706
228 145

1700 570
-

593 1928 670
12964 391 227

127

2031
-

21911

20108

Запаси Товариства були представлені наступним чином:
Запаси
31 грудня 2015 року
Сировина і матеріали
1592
Паливо
61
Тата і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
20
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція Товари
Всього
1810

137

13. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість, нетто
Станом на 31 грудня 2015 року торговельна і інша дебіторська заборгованість були представлені таким чином:
Дебіторська заборгованість
31 грудня 2015 року
Дебіторська заборгованість за роботи, послуги
49590
Інша дебіторська заборгованість 26456
Всього
76046
14. Поточні податкові активи та зобов'язання
Поточні податкові активи та зобов'язання Товариства були представлені наступним чином:
Поточні податкові активи та зобов'язання
31 грудня 2014 року
Поточні податкові активи, в т. ч.:
3723
Податок на додану вартість
359
Податок на прибуток
3364
Місцеві податки та збори Поточні податкові зобов'язання , в т. ч. 953
Податок з доходів фізичних осіб 101
15. Грошові кошти та короткострокові депозити
Станом на 31 грудня 2015 року грошові кошти були представлені наступним чином:
Грошові кошти
31 грудня 2015 року
Готівка в касі підприємства
17
Грошові кошти в національній валюті на поточних рахунках
Грошові кошти в національній валюті на депозитних рахунках
Грошові кошти в іноземній валюті на поточних рахунках Всього
3499

3482
-

16. Капітал, який було випущено
Станом на 31 грудня 2015 року статутний капітал Товариства становить 69 972,0
грн., розділений
на 34 986 простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. кожна.
На початок 2015 року статутний капітал Товариства становив 69 972,0 грн., розділений на 34 986
простих іменних акцій номінальною вартістю 2,0 грн. кожна.
17. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2015 року торгівельна та інша кредиторська заборгованість були представлені
наступним чином:
Кредиторська заборгованість
31 грудня 2015 року
Заборгованість постачальникам за сировину, матеріали, послуги 150051
Інша кредиторська заборгованість
Всього
150051
18. Переплати отримані та інші короткострокові зобов'язання

Станом на 31 грудня 2015 року передплати отримані та інші короткострокові зобов'язання були
представлені наступним чином:
Кредиторська заборгованість
31 грудня 2015 року
Кредиторська заборгованість перед бюджетом
2
Кредиторська заборгованість по страхуванню Кредиторська заборгованість по заробітній платі
524
Інші поточні зобов'язання 8944
Всього
9470
19. Управління ризиками
Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності підприємства в
майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і
власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.
20. Події після звітної дати
Після 31 грудня 2015 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не відбувалося подій,
які могли би вплинути на фінансовий стан Товариства.
21. Затвердження попередньої проміжної фінансової звітності.
Ця попередня проміжна фінансова звітність за 2015 рік, була затверджена до надання Зборам Акціонерів
Товариства Наглядовою Радою .
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