Звіт Наглядової ради Товариства
за підсумками роботи правління за 2017 рік

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ АКЦІОНЕРІВ !
Наглядова рада ПРАТ «Коростишівгаз» у складі Членів Наглядової
ради Кузьменко Тетяни Володимирівни та Біденка В’ячеслава Олексійовича
протягом 2017 року здійснювала свої обов’язки відповідно до своєї
компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом
Товариства, забезпечувала захист прав акціонерів Товариства та здійснювала
контроль за діяльністю Правління Товариства.
На протязі 2017-го року Наглядовою радою було проведено 4чергових
та4 позачергових засіданняна яких розглядались наступні питання:
 скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів
Товариства за підсумками 2016року;
 приведення у відповідність до чинного законодавства України
рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства;
 затвердження звітів про фінансово-господарську діяльність
Товариства за 2017 рік.
За результатами господарської діяльності 2017-го року Товариство
отримало балансовий збиток, основними причинами якого є:
1. неврахування в тарифі на розподіл природного газу
необхідних резервів для покриття фактичних виробничотехнологічних витрат (ВТВ) та нормативних втрат;
2. збільшення ціни на паливно-мастильні матеріали;
3. роботи та послуги сторонніх організацій.
Дослідивши причинно-наслідкові зв`язки, які негативно вплинули на
діяльність підприємства минулого року, та задля забезпечення
прибутковості у 2018 році, підприємство планує продовжувати
запроваджувати систему фінансового планування та оперативної діагностики
виробничого та управлінського процесів, що допоможе досягти та
забезпечити :
 пріоритетну орієнтацію Товариства на оптимізацію витрат;
 орієнтацію на мінімізацію витрат попередньо диференціювавши
їх;
 вдосконалення управлінського обліку;
 розроблення календарно-планових проектів розвитку розподільних
газових мереж ;
 розроблення прогнозованих планів щодо зменшення екстенсивного
розвитку підприємства та шляхи їх реалізації;
 мінімізацію втрат природного газу.

Разом з тим, слід зауважити, що у 2017 році діяльність товариства була
максимально спрямована на вирішення питань які були пов’язані з
подальшою стабільною роботою Товариства, це підвищення продуктивності
праці, розвиток господарської діяльності ПРАТ, поліпшення умов праці,
дотримання трудової та технологічної дисципліни.
Тому, Наглядова рада вважає за доцільне:
1. Рекомендувати керівництву ПРАТ «Коростишівгаз» приділити
особливу увагу більш ефективному та раціональному
використанню всіх людських та матеріальних потужностей;
2. Врахувати недоліки в роботі 2017-го року по ПРАТ в зимовий
період та закінчити всі необхідні роботи, які передбачені в
інвестиційній програмі у весняний та літній періоди 2018 року.
Також,Наглядова рада відмічає, що протягом 2017 року Правлінням
товариства не порушувалися вимоги Статуту Товариства. Рішень щодо
відчуження державного майна не приймалось.
Протягом звітного періоду постійно здійснювалась відкрита взаємодія
між керівництвом Товариства та Наглядовою радою.
На протязі 2017 року Товариством не вчинялися значні та інші
правочини, рішення про вчинення (надання згоди про вчинення) яких
знаходиться в компетенції Наглядової ради.
Фактів порушень прав акціонерів та порушень чинного законодавства
України з боку Правління не встановлено.
Пропоную оцінити роботу Товариства як задовільну.
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