
Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз» за ініціативою акціонерів, які володіють більше 5% 

акцій товариства, повідомляє про доповнення порядку денного загальних зборів акціонерів, які 

скликаються 20.04.2018, питаннями № 17…22: 

17.Про встановлення заходів в економічній діяльності Товариства для їх виконання правлінням в 2018р. 

18.Про забезпечення Товариством в 2018р. виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в 

установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг. 

19.Про встановлення заходів у соціальній діяльності Товариства для їх виконання правлінням в 2018р. 

20.Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для їх виконання правлінням в 

2018р. 

21.Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності Товариства для їх виконання правлінням в 2018р. 

22.Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства для їх 

виконання правлінням в 2018р.; 

 та про другий проект рішення з питання № 7 порядку денного (Затвердження порядку розподілу прибутку за 

2017р., строку та порядку виплати дивідендів): 

 Проекти рішень з питання № 7 та додаткових питань порядку денного зборів: 

Питання № 7: 

пропозиція № 1: 

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2017р.: 

- 50% від прибутку - 4 045,0 тис.грн., що складає 0,19033502729 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату 

дивідендів; 

- 50% від прибутку - 4 045,0 тис.грн. направити на господарську та соціальну діяльність товариства; 

- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства; 

- виплату дивідендів здійснювати в касі товариства, та/або на банківські рахунки акціонерів, зазначені в їх 

рахунках в цінних паперах; 

пропозиція № 2: 

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2017р.: 

- 75% від прибутку – 6 067,5 тис.грн., направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства; 

- 25% від прибутку – 2 022,5 тис.грн. направити на розвиток товариства; 

Питання 17: 

17. Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання в економічній діяльності товариства 

наступних зобов’язань: 

17.1. Надійне розподілення газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення газу та 

умов, визначених договорами на постачання газу. 

17.2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію 

заборгованості. 



17.3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2016 року. 

17.4. Недопущення утворення простроченої заборгованості ПрАТ «Кременчукгаз» по платежах до бюджетів 

всіх рівнів, за податками, зборами. 

17.5. Утримання в належному стані об’єктів та засобів цивільної оборони. 

17.6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Питання 18: 

18. Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» забезпечити в 2018 році спрямування частини інвестицій на виконання 

інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з визначенням джерел 

фінансування, що передбачають: 

18.1. Технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж 

газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності. 

18.2. Проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для 

підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на 

власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам. 

18.3. Виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж згідно з вимогами 

нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів. 

18.4. Впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб’єктних комунікацій та 

газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії 

витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу 

зовнішніх факторів. 

18.5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами підрозділів товариства. 

18.6. Впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту. 

Питання 19: 

19. Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у соціальній діяльності товариства 

наступних зобов’язань: 

19.1.Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати 

та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів. 

19.2. Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та 

матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності 

відповідно до умов колективного договору. 

19.3. Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення 

якого укладання нового або внесення змін та доповнення до чинного колективного договору в установленому 

законодавством порядку. 

19.4. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, 

відповідно до програми розвитку. 

19.5. Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», 

розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 

виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого 

травматизму і професійних захворювань. 



19.6. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для 

таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництва та забезпечення 

доступу до них зазначених осіб. 

Питання 20: 

20. Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у сфері захисту прав та інтересів 

споживачів газу наступних зобов’язань: 

20.1. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України 

та нормативно-технічних документів. 

20.2. Виконання товариством нормативних документів, виданих Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо моніторингу якості послуг. 

Питання 21: 

21. Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у природоохоронній діяльності 

товариства наступних зобов’язань: 

21.1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства. 

21.2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, 

передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року. 

21.3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землевпорядної документації щодо визначення 

меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства. 

Питання 22. 

22. Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у сфері корпоративних відносин та 

розпорядження майном товариства наступних зобов’язань: 

22.1. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до 

його статутного капіталу, але залишилося на його балансі. 

22.2. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження. 
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