
Титульний аркуш 

 
29.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 2273/29 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Стойков Iван Миколайович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОД?ЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03361402 

4. Місцезнаходження: 18028, Черкаська обл., Соснiвський район, м. Черкаси, вул.Максима 

Залiзняка, 142 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-19-06, (0472) 71-19-08 

6. Адреса електронної пошти: 03361402@afr.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://www.chergas.ck.ua/aktsioneram/z

viti/richni 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

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

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку X 

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Дата проведення державної реєстрацiї 

27.12.1991, 22.12.2004, 1 026 120 000 001179 

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiд 

29.09.2013 р., вiд 13.01.2014 р. Державна реєстрацiйна служба України - реєстрацiйна служба 

Черкаського мiського управлiння юстицiї Черкаської областi 

Основнi види дiяльностi iз зазначенням найменування виду дiяльностi по коду за КВЕД 

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи (основний); 

43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування; 

46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими 

хiмiчними речовинами; 

46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами; 

47.30 Роздрiбна торгiвля пальним; 

47.78 Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах; 

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 

74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у.; 

35.23 Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

Вiдсоток акцiй (часток, паїв) статутного капiталу, що передано до статутного капiталу 

державного(нацiонального) акцiонерного товариства та /або холдингової компанiї. 

Акцiонерному товариству "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" належить 

9,969038 % акцiй АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" 

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента (не проводилась, не 

здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):  

Опис: Посада корпоративного секретаря у Товариствi не введена, промiжна фiнансова 

звiтнiсть не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) 

2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi 

5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента; 

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента.  

7. Iнформацiя про корпоративного секретаря. 

8. Iнформацiя вчинення значних правочинiв  

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть осiб, 

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть. 

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв. 

13. Iнформацiя про замiну управителя. 

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою. 

15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв. 

16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 



консолiдованим iпотечним боргом. 

17. Iнформацiя про iпотечне покриття: 

1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; 

2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 

3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; 

4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття. 

18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 

активiв. 

19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва). 

23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленої аудитором 

(аудиторською фiрмою). 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОД?ЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"ЧЕРКАСИГАЗ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 27.12.1991 

3. Територія (область) 

 Черкаська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 38303905,59 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 9,969 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 2204 

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

 35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

(основний); 

 43.22 - Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування; 

 46.12 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими 

хiмiчними речовинами; 

9. Органи управління підприємства 

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

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Всього 270 осiб - фiзичних осiб 259, 

юридичних осiб 11. 
  

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 259 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя - Черкаське облуправлiння АТ "Ощадбанк", МФО 354507 

2) IBAN 

 UA9435450700000002600130014773 

3) поточний рахунок 

 UA9435450700000002600130014773 

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

рахунком в іноземній валюті 

 ПАТ "Альфа-Банк", МФО 300346 

5) IBAN 

 UA763003460000026004010930702 

6) поточний рахунок 

 UA763003460000026004010930702 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Воронiн Iгор Павлович 

3. Рік народження 

 1968 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПРАТ "Укргаз-Енерго", 34003224, Заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння  

7. Опис 

 Посадова особа є акцiонером. 

Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, отриманої 

у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 28 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової  ради, заступник Голови Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Величко Юрiй Васильович 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПРАТ "Укргаз-Енерго", 34003224, Заступник начальника департаменту НАК "Нафтогаз 

України", член Правлiння ТОВ "Укргаз-Енерго". 

7. Опис 

 Посадова особа є акцiонером. 

Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, отриманої 

у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 33 роки. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Назаренко Сергiй Леонидович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 



 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Промтехресурс-Центр", 34479856, директор  

7. Опис 

 Посадова особа є акцiонером. 

Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, отриманої 

у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 35 роки. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Болбас Володимир Григорович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест", 25661286, керiвник 

7. Опис 

 Посадова особа є акцiонером. 

Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, отриманої 

у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 39 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради (акцiонер) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Боголєпов Денис Вячеславович 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 32 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест",  25661286, ТОВ "Iнвестицiйна компанiя 

"Фiнлекс-Iнвест", 20036655, Генеральний директор, ТОВ IНТЕРТРЕЙД-IНВЕСТ, 23693394, 

керiвник 

7. Опис 

 Посадова особа є акцiонером. 

Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, отриманої 

у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 32 рокiв. 



Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дiдковська Iрина Олександрiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Будброк", 33996974, начальник юридичного вiддiлу  

7. Опис 

 Член Наглядової ради (представник акцiонера) - Дiдковська Iрина Олександрiвна 

(представник акцiонера - фiзичної особи Боголєпова Д. В. (частка акцiонера в статутному 

капiталi Товариства 0,007753 %). 

Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, отриманої 

у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 28 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Голова правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Стойков Iван Миколайович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, член правлiння, начальник служби закупiвлi та реалiзацiї 

зрiдженого газу - начальник ГНС 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 21 роки. 

Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства, частка акцiонера в 

статутному капiталi Товариства вiдсутня.  

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник служби закупiвлi та 

реалiзацiї зрiдженого газу - начальник ГНС. 

 

 

1. Посада 

 Перший заступник  Голови правлiння 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бобко Сергiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 7 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, ПАТ "Черкасигаз", радник голови правлiння, ТОВ 

"Київгазтрейд", заступник директора, АТ "Черкасигаз", член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 7 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Науменко В'ячеслав Васильович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, ТОВ "Азовмаш", керiвник Департаменту безпеки та ризикiв, 

вiйськова частина А0952 Збройних сил України, офiцер вiддiлення спецiального призначення, 

ТОВ "Бурова енергетична компанiя "Технiкс", директор по корпоративному управлiнню, АТ 

"Черкасигаз", член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хомяков Єгор Олександрович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 



5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, ТОВ "Виробнича фiрма "Теплобуд", заступник директора з 

облiку та реалiзацiї природного газу, ТОВ "Київгазтрейд", начальник вiддiлу облiку газу, ТОВ 

"Хiм-Трейд", начальник вiддiлу облiку та балансiв газу, АТ "Черкасигаз ", член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 21 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Захарченко Олександр Анатолiйович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, АТ "Черкасигаз", заступник голови правлiння з виробничих 

питань - начальник Черкаського вiддiлення, член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 30 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Яценко Олександр Павлович 

3. Рік народження 

 1955 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 47 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, АТ "Черкасигаз", заступник голови правлiння з питань 

безпеки, член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 



Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 47 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iсаєнко Вiктор Iванович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, АТ "ЧЕРКАСИГАЗ", головний iнженер, член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 26 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

Посадова особа не займає iншi посади на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

 

1. Посада 

 Член правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Саражан Наталья Миколаївна 

3. Рік народження 

 1983 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 14 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, АТ "ЧЕРКАСИГАЗ", начальник вiддiлу юридичного 

забезпечення, член правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 14 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чухлiб Анатолiй Петрович 

3. Рік народження 

 1955 



4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ НАК "Нафтогаз України",  20077720, ПАТ НАК "Нафтогаз України", 20077720, 

заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу роботи з борговими зобов'язаннями 

Департаменту реалiзацiї газу  

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 33 роки. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Дiброва Сергiй Степанович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Укргаз-Енерго", 34003224, ПрАТ "Укргаз-Енерго", радник голови правлiння 

7. Опис 

 Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр винагороди, 

отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 38 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сиротенко Олена Владиславiвна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, АТ "ЧЕРКАСИГАЗ", начальник планово-економiчного 

вiддiлу 

7. Опис -  Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр 

винагороди, отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 27 рокiв. 



Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Жорж Алла Iванiвна 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "Черкасигаз", 03361402, АТ "ЧЕРКАСИГАЗ", головний бухгалтер 

7. Опис -  Посадова особа не надала згоду на розголошення iнформацiї про розмiр 

винагороди, отриманої у звiтному роцi. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 26 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад особа не обiймала. 

Посадова особа не займає iнших посад на будь-яких пiдприємствах або органiзацiях. 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3740 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1101752 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1105492 X X 

Опис - 

 

 



2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

одиниця виміру) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Розподiл 

природного 

газу ( 

млн.м.куб. 

0 0 0 1125,505 607984 93 

2 Реалiзацiя 

зрiдженого 

газу ( тонн) 

0 0 0 523 15628 2 

3 Iншi робiт ( 

послуг) 

0 0 0 0 30760 5 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

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

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 54,12 

2 Оплата працi 30,83 

3 Соцiальнi нарахування 6,39 

4 Амортизацiя 5,32 

5 Iншi витрати 3,34 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.09.2014 102/81/2014 НКЦПФР UA 

4000152839 

Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,27 14186631

7 

38303905,59 100 

Опис 

Видано 02 вересня 2014 р. на ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" у зв'язку зi збiльшенням Статутного капiталу товариства ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" та змiною 

номiннальної вартостi акцiй за рiшенням Загальних зборiв вiд 03.07.2014 р.  

Свiдоцтво вiд 25 травня 2007 р. № 222/1/07 (дата видачи 16 жовтня) 2013 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку, анулюється. 

30.09.2020 року отримане Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй у звязку зi змiною типу та найменування Товариства - з ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ". 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39672471 

4. Місцезнаходження 

 18000, Черкаська область, мiсто Черкаси, Соснiвський район р-н, вулиця Громова 

(Максима Залiзняка), будинок 142 

5. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" вiд 10 грудня 2014 року створено 

ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ", яке зареєстроване Реєстрацiйною службою Черкаського мiського 

управлiння юстицiї 03.03.2015 р., єдиним засновником якого є ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" (з 

17.04.2020 року - АТ "ЧЕРКАСИГАЗ"). Частка участi емiтента у статутному капiталi ТОВ 

"ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ" становить 100 %. 

Емiтент, як учасник ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ", має наступнi права згiдно зi статутом ТОВ 

"ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ: 

 - приймати участь в управлiннi справами товариства в порядку, визначеному чинним статутом, 

нормативними актами товариства, за винятком випадкiв, передбачених чинним законодавством 

України; 

- приймати участь в розподiлi прибутку та отримувати частку прибутку вiд дiяльностi 

товариства вiдповiдно до частки в статутному (складеному) капiталi, якщо iнше не передбачено 

рiшенням загальних зборiв Учасникiв; 

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть товариства, знайомитись з даними бухгалтерського 

облiку та звiтностi; 

- вимагати розгляду поставленого ним питання на загальних зборах учасникiв, якщо питання 

було поставлено учасником не пiзнiше як за 25 днiв до початку загальних зборiв учасникiв; 

- на переважне право одержувати продукцiю /послуги/, виробленi товариством; 

- призначати представникiв на загальнi збори учасникiв та вiдкликати їх; 

- вийти з товариства у встановленому чинним статутом та законодавством України порядку. 

Учасники можуть мати також iншi права, передбаченi дiючим законодавством України, 

установчими документами та нормативними актами товариства. 

 



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

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

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

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

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

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

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

02.09.2014 НКЦПФР Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000152839 НКЦПФР про зупинення внесення змiн до 

системи депозитарного облiку цiнних 

паперiв щодо цiнних паперiв, 

емiтованих ПАТ "Черкасигаз" . 

Рiшення НКЦПФР №565 вiд 

14.07.2017 року. 

На виконання постанови стршого 

слiдчого  в ОВС Головного слiдчого 

управлiння Генеральної прокуратури 

України Агакаряна Р.С. вiд 07.07.2017 

.(вх.№ 20138 вiд 07.07.2017), 

винесеної в межах досудового 

розслiдування за  

№ 42017000000000428 вiд 16.02.2017.  

НКЦПФР вирiшила: 

1. Зупинити з 17.07.2017 

внесення змiн до системи 

депозитарного облiку цiнних паперiв 

щодо цiнних паперiв, емiтованих 

ПАТ "Черкасигаз" ( iдентифiкацiйний 

код юридичної особи 03361402) 

2. Заборонити ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України 

(iдентифiкацiйний код юридичної 

особи 30370711) та депозитарним 

установам, що здiйснюють облiк прав 

власностi на на цiннi папери, 

Термiн необмежений 



емiтованi ПАТ "Черкасигаз" 

здiйснювати облiковi операцiї щодо 

цiнних паперiв ПАТ "Черкасигаз"  

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

02.09.

2014 

102/81/2014 UA4000152839 141 866 317 38 303 905,59 999 884 0 0 

Опис: 

Наводиться додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї. 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОД?ЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"ЧЕРКАСИГАЗ" 

за ЄДРПОУ 03361402 

Територія Черкаська область, Соснiвський р-н за КОАТУУ 7110136700 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 2204 

Адреса, телефон: 18028 Соснiвський район, м. Черкаси, вул.Максима Залiзняка, 142, (0472) 71-19-06 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 85 77 

    первісна вартість 1001 1 235 1 235 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 150 ) ( 1 158 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 434 918 457 998 

    первісна вартість 1011 706 721 749 169 

    знос 1012 ( 271 803 ) ( 291 171 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 500 500 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 244 244 

Відстрочені податкові активи 1045 49 548 49 548 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 485 295 508 367 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 14 706 18 342 

Виробничі запаси 1101 14 686 18 322 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 20 20 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 250 099 121 844 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 36 957 21 110 

    з бюджетом 1135 494 21 478 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 494 3 022 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 296 494 397 520 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 99 818 99 905 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 13 182 48 671 

Готівка 1166 50 59 

Рахунки в банках 1167 13 115 48 526 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 6 0 

Усього за розділом II 1195 711 756 728 870 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 856 856 

Баланс 1300 1 197 907 1 238 093 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38 304 38 304 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 2 482 2 413 

Додатковий капітал 1410 262 041 254 650 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 43 517 43 517 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -124 552 -206 283 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 221 792 132 601 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 11 777 13 214 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 56 939 48 704 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 68 716 61 918 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 775 313 940 858 

    розрахунками з бюджетом 1620 12 576 3 740 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 3 669 2 645 

    розрахунками з оплати праці 1630 14 696 11 751 

    одержаними авансами 1635 6 400 5 744 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 19 720 19 816 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 75 025 59 020 

Усього за розділом IІІ 1695 907 399 1 043 574 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 1 197 907 1 238 093 

 

Керівник    Стойков Iван Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Жорж Алла Iванiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОД?ЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"ЧЕРКАСИГАЗ" 

за ЄДРПОУ 03361402 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 650 786 494 477 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 724 940 ) ( 379 128 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 0 115 349 

    збиток 2095 ( 74 154 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

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

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 19 042 213 515 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 39 551 ) ( 29 445 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 7 312 ) ( 43 467 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 0 255 952 

    збиток 2195 ( 101 975 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 20 258 15 612 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 14 ) ( 41 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 0 271 523 

    збиток 2295 ( 81 731 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 0 271 523 

    збиток 2355 ( 81 731 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -81 731 271 523 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 393 788 123 959 

Витрати на оплату праці 2505 255 593 202 247 

Відрахування на соціальні заходи 2510 51 002 40 893 

Амортизація 2515 39 222 27 823 

Інші операційні витрати 2520 31 839 57 059 

Разом 2550 771 444 451 981 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Стойков Iван Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Жорж Алла Iванiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 

АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОД?ЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"ЧЕРКАСИГАЗ" 

за ЄДРПОУ 03361402 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 920 523 422 913 

Повернення податків і зборів 3005 0 3 000 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3 445 4 340 

Надходження від повернення авансів 3020 22 557 5 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 5 679 2 606 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 292 2 416 

Надходження від операційної оренди 3040 350 362 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 109 611 2 035 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 266 812 ) ( 196 443 ) 

Праці 3105 ( 212 721 ) ( 107 889 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 53 241 ) ( 27 733 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 138 696 ) ( 34 085 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 527 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 79 390 ) ( 4 001 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 56 779 ) ( 30 084 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 11 726 ) ( 58 374 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 15 ) ( 31 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 287 521 ) ( 8 856 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 91 725 4 266 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 447 1 351 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 56 683 ) ( 11 352 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -56 236 -10 001 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 35 489 -5 735 

Залишок коштів на початок року 3405 13 182 19 867 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 48 671 14 132 

 

Керівник    Стойков Iван Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Жорж Алла Iванiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
АКЦ?ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОД?ЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" 
за ЄДРПОУ 03361402 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 38 304 2 482 262 041 43 517 -124 542 0 0 221 802 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -10 0 0 -10 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 38 304 2 482 262 041 43 517 -124 552 0 0 221 792 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -81 731 0 0 -81 731 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -69 -7 391 0 0 0 0 -7 460 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -69 -7 391 0 -81 731 0 0 -89 191 

Залишок на кінець року  4300 38 304 2 413 254 650 43 517 -206 283 0 0 132 601 

 

Керівник    Стойков Iван Миколайович 

 

Головний бухгалтер   Жорж Алла Iванiвна 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Акцiонерне товариство "Оператор газорозподiльної системи "Черкасигаз" виконує функцiї 

оператора газорозподiльної системи та здiйснює лiцензiйну дiяльнiсть з розподiлу природного 

газу в межах територiї мiста Черкаси та Черкаської областi (крiм мiста Умань, Уманського, 

Христинiвського та Манькiвського районiв Черкаської областi) на пiдставi постанови 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, № 840 вiд 29.06.2017 року (зi змiнами, внесеними постановою НКРЕКП № 1049 вiд 

03.06.2020 року). 

 

Основними напрямками дiяльностi АТ "Черкасигаз" є виконання комплексу робiт по 

безперебiйному та безаварiйному забезпеченню споживачiв природним i скрапленим газом, 

експлуатацiя систем газопостачання, газифiкацiя об'єктiв, а також iншi види виробничої, 

комерцiйної, фiнансової дiяльностi, передбаченої чинним законодавством. 

 

Товариство, як Оператор ГРМ вiдповiдає за надiйну та безпечну експлуатацiю, пiдтримання у 

належному станi та розвиток, включаючи нове будiвництво, реконструкцiю, капiтальний ремонт 

та технiчне переоснащення, об'єктiв газорозподiльної системи. 

 

Основна увага працiвникiв Товариства придiляється питанням розвитку та реконструкцiї дiючої 

газорозподiльної системи, якiсному обслуговуванню внутрiшньобудинкової системи постачання 

газу,  капiтальному ремонту пiдземних i надземних газопроводiв та споруд на них.  

 

З метою забезпечення безпеки, надiйностi, регулярностi та якостi розподiлу природного газу 

газорозподiльною системою Товариством розроблено та затверджено План розвитку 

газорозподiльної системи на 2021 рiк (iнвестицiйна програма). 

 

Iнвестицiйною програмою  АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" на 2021 рiк заплановано: капiтальний ремонт 

газорозподiльних мереж, виготовлення проектiв для кiльцювання газопроводу - 3,29 км; замiна 

вiдключаючих пристроїв - 67 од.; обрiзка недiючих газопроводiв - 6 од.; демонтаж газових 

колодязiв - 6 од.; капiтальний ремонт будiвель ГРП - 17 од.; технiчне переоснащення ШРП - 17 

од.; капiтальний ремонт газорегуляторного, запобiжного обладнання та запiрно-скидних 

клапанiв - 65 од.; замiна будинкових регуляторiв тиску - 497 од.; капiтальний ремонт анодного 

заземлення - 62 од. 

 

Виконання даної iнвестицiйної програми продовжить термiн експлуатацiї газових мереж, що в 

свою чергу забезпечить безпечну експлуатацiю газопроводiв та надiйне i безаварiйне 

газопостачання споживачiв природного газу по територiї лiцензiйної дiяльностi АТ 

"ЧЕРКАСИГАЗ". 

 

Станом на 30.09.2021 року у вiдповiдностi до Плану розвитку газорозподiльної системи 

газорозподiльного пiдприємства АТ "ЧЕРКАСИГАЗ": 

- проведенi роботи по реконструкцiї 0,5 км газорозподiльних мереж; 

- проведенi роботи по демонтажу недiючих газопроводiв через лiквiдацiю об'єктiв 

(пiдприємств, комунально-побутових об'єктiв, тощо) або перехiд пiдприємств на альтернативнi 

види палива у кiлькостi 6 од.; 

- для недопущення аварiйних ситуацiй замiнено вiдключаючi  пристрої на 55 об'єктах, у 

зв'язку з негерметичнiстю та зношенiстю механiзмiв засувок, якi непридатнi до подальшої 

експлуатацiї; 

- проводяться роботи по замiнi будинкових регуляторiв тиску газу; 

- проведена замiна газорегуляторного обладнання у кiлькостi 30 од. 

- для забезпечення активного захисту вiд електрохiмiчної корозiї пiдземних газопроводiв 



проведено капремонт анодного заземлення у кiлькостi 62 од. 

- для забезпечення безаварiйного i безперебiйного газопостачання населення та для 

лiквiдацiї аварiй i аварiйних ситуацiях на системах газопостачання придбано 19 автомобiлiв, з 

них 7  з облаштуванням та доукомплектацiєю вантажного вiдсiку. 

 

- для виконання робiт вiдповiдно до "Порядку технiчного огляду, обстеження, оцiнки та 

паспортизацiї технiчного стану, здiйснення запобiжних заходiв для безаварiйного 

експлуатування систем газопостачання", виявлення та усунення витокiв газу на пiдземних 

газопроводах, недопущення аварiйних ситуацiй пiд час експлуатацiї газорозподiльних мереж, 

виявлення витокiв газу при проведеннi технiчного обслуговування, своєчасного та якiсного 

виконання аварiйно-вiдновлювальних робiт та комплексу робiт пов'язаних з експлуатацiєю i 

утриманням в належному станi систем газопостачання по зонi лiцензiйної дiяльностi товариства 

профiнансовано на придбання високочутливих та сучасних приладiв дiагностики у кiлькостi 52 

од. для потреб експлуатацiйних пiдроздiлiв товариства. 

Загальна сума фактичного обсягу фiнансування по вищевказаним заходам становить 33767,7 

тис. грн. без ПДВ.  

 

Виконання Iнвестицiйної програми надасть можливiсть АТ "ЧЕРКАСИГАЗ" знизити обсяги 

нормативних-технологiчних втрат/витрат природного газу, при здiйсненнi розподiлу природного 

газу, при проведеннi модернiзацiї системи газопостачання та реконструкцiї розподiльних 

газопроводiв, що в свою чергу забезпечить надiйну та безпечну експлуатацiю, пiдтримання у 

належному станi та розвиток газорозподiльної системи, належну органiзацiю та виконання 

розподiлу природного газу по територiї лiцензiйної дiяльностi АТ "ЧЕРКАСИГАЗ". 

 

Основними факторами ризику, що впливають на операцiї та результати дiяльностi АТ 

"Черкасигаз" є: 

- тенденцiя до зниження обсягiв розподiлу природного газу всiм категорiям споживачiв; 

- проблеми житлово-комунального господарства областi i фiнансова неспроможнiсть деяких 

теплогенеруючих пiдприємств розраховуватися за природний газ; 

- невiдповiднiсть перiодiв зростання вартостi енергоносiїв та перегляду тарифiв; 

- тривала та складна процедура перегляду тарифiв на розподiл природного газу. 

Заходами щодо управлiння зазначеними ризиками є скорочення процедури перегляду тарифу на 

розподiл природного газу та встановлення його у економiчно обгрунтованому розмiрi з 

врахуванням обсягiв розподiлу максимально наближених до фактичних. 

 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний 

запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, 

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

пiдприємством. 

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на 

фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають 



грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються 

наступним фiнансовим ризикам: 

 ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання. 

 

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику; 

 ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини 

недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути 

змушене продати свої актив за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою 

погашення зобов'язань; 

 кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

 

Ринковий ризик 

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi 

умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового 

iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi 

факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi 

iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається 

ризику коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. 

 

Ризик втрати лiквiдностi 

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для 

запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до 

фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Кредитний ризик 

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - 

дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний 

ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за 

допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди 

виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Кредитний ризик стосується 

дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування 

ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi. 

 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

- непередбаченi дiї державних органiв; 

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

 непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

- непередбаченi дiї конкурентiв. 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Я, Голова правлiння Стойков Iван Миколайович, заявляю, що, наскiльки це менi вiдомо, 

промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, 

що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 



фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 

 


