
Повідомлення 

про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», 

 

місцезнаходження якого: 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, просп. 

Миру, 41, повідомляє своїх акціонерів про зміни, що відбулися у порядку денному 

Загальних зборів акціонерів, призначених на 02 квітня 2014 року о 13.00 годині за 

адресою: м. хмельницький, просп. Миру, 41 (в актовому залі Товариства) за ініціативи 

акціонерів ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», що володіють більше ніж 5% простих акцій 

Товариства, в порядку встановленому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Перелік додаткових (нових) питань, що виносяться на голосування (порядок 

денний): 

- Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 

- Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 

- Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та 

визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів 

(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 

- Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 

- Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 

- Про укладення договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства та 

визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів 

(контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства. 

 

На доповнення до ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерів 

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» призначених на 02 квітня 2015 року, яке було опубліковане 

25.02.2015 року у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку» № 38, ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» інформує про основні показники 

фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 - 2014рр. (тис.грн.). 

 
Найменування показника період 

2014р.* 2013р. 
Усього активів 788236 703390 
Основні засоби 446512 409381 
Довгострокові фінансові інвестиції 167651 164866 
Запаси 6525 4822 
Сумарна дебіторська заборгованість 127587 74217 
Грошові кошти та їх еквіваленти 32119 28763 
Нерозподілений прибуток 87149 115097 
Власний капітал 510389 514862 
Статутний капітал 5531 5531 
Довгострокові зобов’язання 42046 42775 
Поточні зобов’язання 235801 145753 
Чистий прибуток (збиток) -27948 -52064 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 368760 368760 
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

0 0 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

0 0 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2246 2384 

 

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, 

буде надана на Загальних зборах акціонерів. 

ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №52 від 18.03.2015 


