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Шановні акціонери! 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «КОРОСТИШІВГАЗ» (ідентифікаційний код - 20413052, місцезнаходження: 
12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Київська, 55, далі - Товариство), повідомляє про 
скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 21 
квітня 2021 року о 10:00 год. за адресою: 12501, Житомирська область, м. Коростишів, вул.Київська, 
55, кабінет №1. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 
– 15.04.2021 року (станом на 24 годину). 

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 21.04.2021 року з 09:20 до 09:50 години 
за місцем проведення загальних зборів. 

 
Проект порядку денного: 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 
Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі 

Голови лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни та членів лічильної комісії Балашової Вікторії 
Миколаївни та Баліцької Аліни Ігорівни.  

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. 
Проект рішення: Обрати Голову загальних зборів Петрика Євгена Олексійовича, секретарем 

загальних зборів Урчик Євдокію Павлівну. 
3. Звіт Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 
Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. 
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його 

розгляду. 
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. 
5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 
Проект рішення: Затвердити річний звіт тарічну фінансову звітність Товариства за 2020 

рік. 
6. Затвердження порядку покриття збитків  Товариства.  
Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2020 році,у розмірі 15913 тис. грн., 

покрити за рахунок прибутку майбутніх років. 
  7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій 
редакції. 

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з 
приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій 
редакції. Уповноважити Голову Правління Кузьменка Володимира Сергійовича підписати Статут в 
новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної 
реєстрації Статуту в новій редакції. 
  8. Зміна найменування Дочірнього підприємства «Полум'я» публічного акціонерного 
товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз». 

Проект рішення:Змінити повне найменування Дочірнього підприємства «Полум'я» публічного 
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (далі – Підприємство) 
на Дочірнє підприємство «Полум'я» приватного акціонерного товариства по газопостачанню та 
газифікації «Коростишівгаз». Змінити скорочене найменування Підприємства на ДП «Полум'я» 
ПРАТ «Коростишівгаз». 

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Полум'я» публічного 
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» шляхом викладення його 
в новій редакції. 

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Дочірнього підприємства 
«Полум'я» публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» 
(далі – Підприємство), у зв’язку із приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, 
в тому числі у зв’язку із зміною найменування Підприємства на Дочірнє підприємство «Полум'я» 
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приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз»,шляхом 
викладення в новій редакції. Уповноважити директора Підприємства Червінську Оксану 
Валентинівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора 
Підприємствазабезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 

10. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 
Проект рішення:Для забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій 

території обслуговування попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року 
з дня прийняття цього рішення правочинів щодозакупівлі природного газу, транспортування 
природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, тощо, граничною сукупною вартістю 
105 795 437,74  гривень. 

11. Попереднє надання згоди на вчинення Дочірнім підприємством «Полум'я» приватного 
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз»значних правочинів. 

Проект рішення: Для забезпечення провадження господарської діяльностіз постачання 
природного газу на території обслуговування попередньо надати згоду на вчинення Дочірнім 
підприємством «Полум'я» приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації 
«Коростишівгаз» протягом одного року з дня прийняття цього рішення правочинів щодо закупівлі 
природного газудля надання послуг з постачання природного газу, тощо, граничною сукупною 
вартістю 85 112 800,00  гривень. 

 
Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу 

(паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, 
які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись 
цим: 

керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це 
передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про 
надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства; 

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України 
довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.  

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних 
зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, 
акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та 
Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в 
загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, 
довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох 
осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із 
співвласників або їх загальним представником. 

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням 
щодо голосування, виданим акціонером. 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться 
на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 12501, Житомирська область, м. 
Коростишів, вул. Київська, 55, кабінет №1, у робочі дні, робочі години, а в день проведення 
загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Кузьменко Володимир Сергійович. 
Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові 
запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку 
денного загальних зборів. 

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 
днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити 
прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип 
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належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку 
денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку 
денного, кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу 
органів Товариства, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради, також, -інформацію про те, чи є 
запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. 
Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду 
рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З 
запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного 
акціонери можуть звертатися до Голови Правління Кузьменка Володимира Сергійовича за 
наведеним нижче номером телефону. 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, 
складеним станом на 09.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства 
становить 35340штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 29801 штук. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, 
включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством 
України: http:// www.korostyshivgaz.com.ua/ 

Довідки за телефоном: (04130) 5-80-33. 
Наглядова рада 

 
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) 

 
Найменування показника Період 

2020 р. 2019 р. 
Усього активів 34946 31294 
Основні засоби (за залишковою вартістю) 14330 14647 
Запаси 1090 1188 
Сумарна дебіторська заборгованість 4698 3706 
Гроші та їх еквіваленти 327 51 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -48331 -32641 
Власний капітал -40093 -24339 
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 9 9 
Довгострокові зобов'язання і забезпечення - 9015 
Поточні зобов’язання і забезпечення 75039 46618 
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -15690 -14886 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 35340 35340 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -443,97284 -421,22241 
 
 


