	Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
 достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.
	голова правлiння	Ярова Алла Артурiвна
	(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	24.04.2012
	М.П.	(дата)
	Річна інформація емітента цінних паперів
	за     2011              рік	
	1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента	Публiчне акцiонерне товариство по 
	газопостачанню та газифiкацiї "Чернiгiвгаз"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	03358104
1.4. Місцезнаходження емітента	вул.Любецька,68, м.Чернiгiв, Новозаводський,
	 Україна, 14021
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	0462 644-048, 0462 644-048
1.6. Електронна поштова адреса емітента	lmchernynska@gas.cn.ua
	2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії	24.04.2012
	(дата)
2.2. Річна інформація	№76 Бюлетень цiннi папери
 опублікована у
	25.04.2012
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
2.3. Річна інформація	www.stockmarket.gov.ua	в мережі 
 розміщена на 	Інтернет	24.04.2012
власній сторінці	(дата)
	(адреса сторінки)
	

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 	X
(розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери;
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	X
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента;	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.	X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду.
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду;
	г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 	X
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії).
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності).
29. 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)
30. Примітки:  Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань 
підприємст,інформація про рейтингове агентство , iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя 
про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, вiдомостi щодо 
особливої iнформацiї, iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй, основнi вiдомостi про ФОН, 
правила ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв 
ФОН, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв , iнформацiя про наявнiсть просрочених 
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами  , права вимоги за 
якими забезпечено  iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриттявідомості щодо 
належності емітента до будь-яких об'єднань підприємст,
інформація про рейтингове агентство,
інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) (фізичні особи),
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента,
інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи),
інформація про дивіденди,
процентні облігації,
дисконтні облігації,
цільові (безпроцентні) облігації,
інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім 
іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН),
інформація про похідні цінні папери,
інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду,
інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів,
інформація щодо виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді,
інформація про зобов’язання емітента (за кожним кредитом),
інформація про зобов’язання емітента (за кожним випуском облігацій),
інформація про зобов’язання емітента (за іпотечними цінними паперами),	2011 р. 	© SMA	03358104
інформація про зобов’язання емітента (за сертифікатами ФОН),
інформація про зобов’язання емітента (за іншими цінними паперами ( у тому числі за похідними
 цінними паперами)),
інформація про зобов’язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права),
відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла 
протягом року не заповнювались в зв"язку з тим, що протягом року таких подiй невiдбувалось.
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;



3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне 	Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї 
найменування	"Чернiгiвгаз"
3.1.2. Скорочене 	ПАТ "Чернiгiвгаз
найменування
3.1.3. Організаційно-	Публічне акціонерне товариство
правова форма
3.1.4. Поштовий індекс	14021
3.1.5. Область, район	Новозаводський
3.1.6. Населений пункт	м.Чернiгiв
3.1.7. Вулиця, будинок	вул.Любецька,68
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
	3.2.1. Серія і номер свідоцтва	АОО 583375
	3.2.2. Дата державної реєстрації	24.11.1994
	3.2.3. Орган, що видав 	Виконавчий комiтет Чернiгiвської мiської ради
	свідоцтво
	3.2.4. Зареєстрований статутний	2846408,00
	 капітал (грн.)
	3.2.5. Сплачений статутний 	2846408,00
	капітал (грн.)
	3.3. Банки, що обслуговують емітента
	3.3.1. Найменування банку (філії, відділення 	ПАТ КБ "Надра"
	банку), який обслуговує емітента за поточним 
	рахунком у національній валюті
	3.3.2. МФО банку	380764
	3.3.3. Поточний рахунок	26005020844001
	3.3.4. Найменування банку (філії, відділення 	ПАТ КБ "Надра"
	банку), який обслуговує емітента за поточним 
	рахунком у іноземній валюті
	3.3.5. МФО банку	380764
	3.3.6. Поточний рахунок	26005020844001
	3.4. Основні види діяльності
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
розподiлення та постачання газу	40.22.0
будiвництво магiстральних трубопроводiв	45.21.3
роздрiбна торгiвля алкогольними та iншими напоями	52.25.0








3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
	Вид діяльності	Номер ліцензії 	Дата 	Державний орган, що видав	Дата 
	(дозволу)	видачі	закінчення
	 дії ліцензії
	 (дозволу)
	1	2	3	4	5
розподiл природного, 	АГ 507371	03.02.2011	Нацiональна комiсiя 	30.03.2015
нафтового газу i газу 	регулювання 
метану вугiльних 	електроенергетики України
родовищ

Опис:  Вважаємо, що термiн лiцензiї буде продовжено
постачання  природного 	АГ507373	03.02.2011	Нацiональна комiсiя 	17.02.2015
газу за нерегульованим 	регулювання 
тарифом	електроенергетики України

Опис:  Вважаємо , що термiн дiї лiцензiї буде продовжено.
постачання природного 	АГ 507372	13.04.2012	Нацiональна комiсiя 	30.03.2015
газу, газу метану 	регулювання електроенергетики
вугiльних родовищ за 
регульованим тарифом

Опис:  Вважаємо, що термiн лiцензiї буде продовжено

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об’єднання
Місцезнаходження 
об’єднання

3.7. Інформація про рейтингове агентство
	Найменування рейтингового 	Ознака рейтингового 	Дата визначення 	Рівень кредитного рейтингу емітента 
	агентства	агентства (уповноважене,	або поновлення 	або цінних паперів емітента
	 міжнародне)	рейтингової 
	оцінки емітента 
	або цінних 
	паперів емітента
	1	2	3	4

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
	(розміру часток, паїв)
	Найменування юридичної 	Код за 	Місцезнаходження	Відсоток акцій 
	особи засновника та/або 	ЄДРПОУ 	(часток, паїв), які 
	учасника	засновника 	належать 
	засновнику та/або 
	та/або 	учаснику (від 
	учасника	загальної кількості)
	
Державний комiтен України по 	00013741	Хрещатик,30, м.Київ, Київський, Україна, 	100,00000000000
нафтi i газу -правонаступник 	01001
Мiнiстерство палива та енегетики 
України
	Прізвище, ім'я, по батькові 	Серія, номер, дата видачі та найменування органу,	Відсоток акцій 
	фізичної особи	 який видав паспорт	(часток, паїв), які 
	належать 
	засновнику та/або 
	учаснику (від 
	загальної кількості)
	
	Усього:	100,00000000000
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за 2011 рiк склала 2580 осiб, що 
на 89 осiб бiльше нiж за 2010 рiк.Середньоблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, 
якi працюють за сумiстництвом 72 чоловiка.Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного 
робочого часу за 2011 рiк немає.Фонд оплати працi за 2011 рiк збiльшився на 18725,3 тис. грн.,
 тобто на 31,5% в порiвняннi з 2010 роком i склав 78171,0 тис.грн.Кадрова програма емiтента 
спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента.ПАт 
"Чернiгiвгаз" постiйно веде роботу  по органiзацiї та проведенню професiйного навчання кадрiв 
на виробництвi , застосовуючи такi його види:-первинна професiйна пiдготовка-перепiдготовка-
пiдвищення квалiфiкацiї керiвникiв, фахiвцiв та працiвникiв робiтничих професiй.Основною 
базою навчання , перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї є Учбовий центр ПАТ "Чернiгiвгаз" 
, який має лiцензiю Мiнiстерства освiти, науки України на право надання освiтнiх послуг, 
пов"язаних з одержанням професiйної освiти по 13 робiтничих професiям.Зазвiтний перiод в 
Учбовому центрi пройшли -пiдготовку та перепiдготовку -156 чол.-перевiрку знань по охоронi 
працi -115 чол.На базi лабораторiї по контролю якостi зварювання та iзоляцiї за 2011 рiк 
пройшли переатестацiю 26 електрогазозварникiвПо рiзним  направленням професiйної дiяльностi
 11 спецiалiстiв Товариства пройшли навчання  на курсах пiдвищення квалiфiкацiї при 
Львiвському технiко-економiчному коледжi.В iнших навчальних закладах  пiдвищили 
квалiфiкацiю 130 чол., з них: 52 керiвники, професiоналiв та фахiвцiв-19 чол, квалiфiкованих 
робiтникiв -59.За 2011 рiк витрачено на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв товариства 106,7 
тис.грн.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада	член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Бунеску Олексiй Вiкторович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	СН, 688836, 05.02.1998, Мiнським РУ ГУ МВс України в 
особи (серія, номер, дата видачі, 	м.Києвi
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1974
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 7
6.1.7. Найменування підприємства	ТОВ "Остхем Україна" керуючий з регiонального розвитку.
 та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  член наглядової ради, розмiр винагороди  93 159 грн., судимостi не має, стаж 
керiвно роботи 7 рокiв, останне масце роботи керуючий з регiонального розвитку ТОв "Остхем
 Україна"
6.1.1. Посада	член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Загороднiй Роман Васильович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	СН, 112028, 08.02.1996, Шевченкiвським РУ ГУ МВс 
особи (серія, номер, дата видачі, 	України в м.Києвi
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	   0
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 8
6.1.7. Найменування підприємства	Останнє мiсце роботи : член правлiння НАК "Нафтогаз 
 та попередня посада, яку займав	України", директор департаменту майнових та 
	корпоративних вiдносин. Попереднi посади: заступник 
6.1.8. Опис:  Є членом наглядової ради, розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк склав як 
члена наглядової ради 93 159, судимостi е має, стаж керiвної роботи 8 рокiв.Останнє масце 
роботи директор департаменту майнових та корпоративних вiдноси Попереднi посади: заступник
 директора департаменту Мiнiстерства палива та енергетики України, директор ТОв "Машдiбур".
	
6.1.1. Посада	член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Петухов Сергiй Iгорович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	ВС, 934678, 18.05.2001, Ленiнським РВ УМВС України в 
особи (серія, номер, дата видачі, 	м.Донецьку
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1984
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 6
6.1.7. Найменування підприємства	Останнє мiсце роботи: заступник директора ТОв "Остхем 
 та попередня посада, яку займав	Україна"
6.1.8. Опис:  Член Наглядової ради,розмiр винагороди склав 93159 грн, судимостi не має, 
попередне мiсце роботи  заступник директора ТОВ "Остхем  Україна"
6.1.1. Посада	голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Никоноров Олег Борисович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	МО, 277655, 06.02.1997, Комсомольським РВ ХМУ УМВС 
особи (серія, номер, дата видачі, 	України в Херсонськiй областi
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	   0
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	10
6.1.7. Найменування підприємства	заступник директора департаменту майнових та 
 та попередня посада, яку займав	корпоративних відносин
6.1.8. Опис:  До повноважень входить скликання та проведення засiдань наглядової ради , 
розмiр виплаченої винагороди за 2011 рiк склав як голови наглядової ради 103 510 грн., 
судимостi не має , стаж керiвної роботи 10 рокiв, ппопередня посада заступник директора 
департаменту майнових та корпоративних відносин
	
6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Ковирньов Денис Дмитрович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	МЕ, 891148, 13.04.2012, ТУМ Солом"янського РУГУ МВс 
особи (серія, номер, дата видачі, 	України  в м.Києвi
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1971
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 8
6.1.7. Найменування підприємства	ТОв "Компанiя Драккар" директор
 та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  член наглядової ради розмiр винагороди 93 159 грн., судимостi не має, останнє 
мiсце роботи директор ТОВ "Компанiя "Драккар"
6.1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Башлаков Андрій Євгенович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	СО, 313787, 18.01.2000, Мінський РУ ГУ МВС України
особи (серія, номер, дата видачі, 
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1973
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 5
6.1.7. Найменування підприємства	начальник служби безпеки
 та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Дворник Анатолій Іванович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НК, 873686, 13.03.2001, Менським РВ УМВс України в 
особи (серія, номер, дата видачі, 	Чернігівській області
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1978
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 4
6.1.7. Найменування підприємства	начальник відділу охорони КФ Пат "Місто Банк"
 та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада	Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Рубіс Сергій Миколайович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НК, 543458, 20.11.1998, Ріпкинським РВ УМВс України в 
особи (серія, номер, дата видачі, 	Чернігівській області
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1973
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 5
6.1.7. Найменування підприємства	НАК "Нафтогаз України" начальник відділу внутрішнього 
 та попередня посада, яку займав	адміністративного аудиту Департаменту внутрішнього аудиту
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада	Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Ярова Алла Артурівна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НК, 446907, 22.12.1997, Новозаводським ВМ УМВС 
особи (серія, номер, дата видачі, 	України в Чернігівській області
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1969
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	18
6.1.7. Найменування підприємства	ВАТ ЕК "Чернігівобленерго" начальник фінансового 
 та попередня посада, яку займав	управління
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій склала 362 189,17 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада	Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Чернінська Людмила Миколаївна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НК, 330658, 25.09.2008, Деснянським ВМ УМВС України в 
особи (серія, номер, дата видачі, 	Чернігівській області
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1973
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	 6
6.1.7. Найменування підприємства	ВАТ ЕК "Чернігіволенерго" керівник групи претензійно-
 та попередня посада, яку займав	позовної роботи
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій склала 141019,27 грн. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


	6.1.1. Посада	Член Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Шеремок Олександр Григорович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НК, 740367, 10.12.1999, Деснянським ВМ УМВС України в 
особи (серія, номер, дата видачі, 	Чернігівській області
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1956
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	23
6.1.7. Найменування підприємства	голова профспілки ВАТ "Чезара"
 та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій фомі12233,47. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
 посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
6.1.1. Посада	Голова Правління
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Кресь Віктор Іванович
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НМ, 701085, 18.10.1999, Новозаводським ВМ УМВС 
особи (серія, номер, дата видачі, 	України в Чернігівській області
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1957
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	24
6.1.7. Найменування підприємства	головний інженер управління по експлуатації газового 
 та попередня посада, яку займав	господарства газового господарства головного підрозділу 
	ВАТ "Чернігівгаз"
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій  формахв розмірі143223,40грн. Змін у персональному складі посадових
 осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.	
6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові 	фізична особа	Носкова Наталія Володимирівна
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної 	НК, 590919, 14.01.1999, Новозаводським ВМ УМВС 
особи (серія, номер, дата видачі, 	України в Чернігівській області
орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
6.1.4. Рік народження	1971
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи 	12
6.1.7. Найменування підприємства	головний бухгалтер ВАТ "Чернігівський молокозавод"
 та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій  формах в розмірі 85924,05 грн. Непогашеної судимості за корисливі та
 посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Стаж керівної роботи (років) - 
Попередні посади: 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
























7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
	Найменування юридичної 	Ідентифі-	Місцезнаходження	Дата 	Кількість 	Від 	Кількість за видами акцій
	особи		внесення	акцій 	загальної 	прості 	прості на 	привілейо-	привілейо-
	каційний 	 до 	(штук)	кількості 	іменні	пред'явника		вані на 
	код за 	реєстру	акцій (%)	вані іменні	пред'явника
	ЄДРПОУ

ПАТ "Нак "Нафтогаз Україна"	20077720	Б.Хмельницького,6, м.Київ, 	04.04.2012	2846410	25	2846410	0	0	0
	невiдомо, Україна, 01001

ПрАТ "Агропромкомплект"	33951425	вул.Литвиненка, м.Львiв, 	24.02.2010	2237361	19	2237361	0	0	0
	невiдомо, Україна, 79034

ПрАТ "Ролюкс"	33860328	Ленкавського,22, м.Iвано-	24.02.2010	2237367	19	2237367	0	0	0
	Франкiвськ, невiдомо, Україна, 
	76018Фонд державного майна	00032945	вул.Кутузова,18/9, м.Київ, 	04.04.2012	1508612	13	1508612	0	0	0
	Київський, Україна, 01133
ПП "Газтек"	31815603	вул.Маршала Рибалка,11, м.Київ, 	24.02.2010	1494573	13	1494573	0	0	0
	невiдомо, Україна, 04116

П.І.Б. фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, 	Дата 	Кількість 	Від 	Кількість за видами акцій
	найменування органу, який видав 	внесення	акцій 	загальної 	прості 	прості на 	привілейо-	привілейо-
	паспорт	 до 	(штук)	кількості 	іменні	пред'явника		вані на 
	реєстру	акцій (%)	вані іменні	пред'явника
	Усього:	10324323	89	10324323	0	0	0
	
8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	03.08.2011
Кворум зборів, %	98
Опис: Перелiк питань:1.Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв2.Обрання 
голови та секретаря загальних зборiв товариства3.Затвердження порядку проведення 
загальних зборiв товариства.4.Звiт правлiння товариства за 2010 рiк.5.Звiт Наглядової ради 
товариства за 2010 рiк.6.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї товариства за 2010 рiк.
7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради  та звiту 
Ревiзiйної комiсiї Товариства.8.Затвердження рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк.
9.Розподiл прибутку товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2010 року.
10.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2011 рiк.11. Про внесення 
змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.12.Про 
внесення змiн та доповнень до Положення про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та 
Ревiзiйну комiсiю товариства шляхом затвердження їх у новiй редакцiї.13 Про вчинення 
значних правочинiв.Пропозицiї до перелiку питань до порядку денного надавали акцiонери 
ПрАТ "Агропромкомплект" та ПАТ "Газтек"

9. Інформація про дивіденди
	За результатами звітного 	За результатами періоду, що 
	періоду	передував звітному
	за простими 	за 	за простими 	за 
	акціями	привілейова- 	акціями	привілейова- 
	ними акціями	ними акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
 грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів
Дата виплати дивідендів


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної 	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
особи або прізвище, ім'я та по 	України"
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма	Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	Б.Грінченка,3, м.Київ, Київський, Україна, 01001
Номер ліцензії або іншого 	АВ 189650
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
видав ліцензію або інший 
документ
Дата видачі ліцензії або іншого 	19.09.2006
документа
Міжміський код та телефон	0442978432
Факс	0442978432
Вид діяльності	Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
	дiяльнiсть депозитарiю
Опис: Депозитарій був обраний рішенням загальних зборів акціонерів
Повне найменування юридичної 	Приватне  аудиторське  підприємство "Аудит-ЛМ"
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма	Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	22823624
Місцезнаходження	вул.Преображенська,6 кв.2, м.Чернігів, Деснянський, 
	Чернiгiвська область, 14006
Номер ліцензії або іншого 	1248
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	аудиторська палата
видав ліцензію або інший 
документ
Дата видачі ліцензії або іншого 	26.01.2001
документа
Міжміський код та телефон	0462 675-846
Факс	0462 675-846
Вид діяльності	Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
	емiтенту
Опис: Наглядовою радою принято рішення про обрання Приватного аудиторського 
підприємства "Аудит-ЛМ"- адиторською компанією Пат "Чернігівгаз"
Повне найменування юридичної 	Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Скифія"
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма	Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	20945990
Місцезнаходження	вул.Шелуденка,3 оф.308, м.Київ, Київська, Україна, 04116
Номер ліцензії або іншого 	АА 547130
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що 	Держфінпослуг
видав ліцензію або інший 
документ
Дата видачі ліцензії або іншого 	23.11.2010
документа
Міжміський код та телефон	044 2304726
Факс	0442304726
Вид діяльності	Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту
Опис: Страхова компанія була обрана за рішенням Наглядової ради



11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
	Дата 	Номер 	Найменування органу,	Міжнарод-	Тип цінного 	Форма 	Номінальна 	Кількість 	Загальна 	Частка у 
	реєстрації 	свідоцтва 	що зареєстрував випуск	ний 	папера	існування та 	вартість (грн.)	акцій (штук)	номінальна 	статут-
	випуску	про 	ідентифіка-	форма випуску	вартість 	ному 
	реєстрацію 		(грн.)	капіталі 
	випуску	ційний 	(%)
	номер
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	07.02.2011	89/1/11	ДКЦПФР	UA4000115463	UA400011546	Акції Іменні 	Бездокументарна	          0,00	11385633	    2846408,00	100
	3	прості
	Іменні
Опис: На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами  нездiйснюється, лiстинг цiнних паперiв на фондових бiржах нездiйснювався
11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
11.2.1. Процентні облігації
	Дата 	Номер 	Найменування органу, що 	Номінальна 	Кількість у 	Форма 	Загальна 	Процентна 	Термін 	Сума виплачених	Дата 
	реєстрації 	свідоцтва про 	зареєстрував випуск	вартість 	випуску 	існування та 	номінальна 	ставка (у 	виплати 	 процентів за 	погашення 
	випуску	реєстрацію 	(грн.)	(штук)	форма випуску	вартість (грн.)	відсотках)	процентів	звітний період 	облігацій
	випуску	(грн.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11.2.2. Дисконтні облігації
	Дата 	Номер 	Найменування органу, що 	Номінальна 	Кількість у 	Форма 	Загальна 	Дата 
	реєстрації 	свідоцтва про 	зареєстрував випуск	вартість (грн.)	випуску 	існування та 	номінальна 	погашення
	випуску	реєстрацію 	(штук)	форма випуску	вартість (грн.)	 облігацій
	випуску
	1	2	3	4	5	6	7	8
11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
	Дата 	Номер 	Найменування органу, що 	Номінальна 	Кількість у 	Форма 	Загальна 	Найменування товару 	Дата 
	реєстрації 	свідоцтва про 	зареєстрував випуск	вартість (грн.)	випуску 	існування та 	номінальна 	(послуги), під який 	погашення
	випуску	реєстрацію 	(штук)	форма випуску	вартість (грн.)	здійснено випуск	 облігацій
	випуску
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає 
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
	Дата 	Вид цінних 	Обсяг 	Обсяг розміщених 	Умови обігу та погашення
	реєстрації 	паперів	випуску (грн.)	цінних паперів на 
	випуску	звітну дату (грн.)
	1	2	3	4	5

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери
	Дата 	Номер 	Вид похідних 	Різновид 	Серія	Строк 	Строк дії	Строк 	Кількість 	Обсяг випуску 	Характеристика базового активу
	реєстрації 	свідоцтва про 	цінних паперів	похідних 	розміщення	(термін) 	похідних 	(грн.)
	випуску	реєстрацію 	цінних 	виконання	цінних паперів 
	випуску	паперів	у випуску (шт.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
	N	Дата 	Кількість 	Дата 	Номер 	Найменування органу, що 	Частка від 
	з/п	зарахування	акцій, що 	реєстрації 	свідоцтва 	зареєстрував випуск акцій, 	статут-
		 акцій на 	викуплено 	випуску 	про 	що викуплено	ного 
	рахунок 	(шт.)	акцій, що 	реєстрацію 	капіталу (у 
	емітента	викуплено	випуску 	відсотках)
	акцій, що 
	викуплено
	1	2	3	4	5	6	7

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів 	       22771266
цінних паперів (штук)
у тому числі:	       11385633
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій	              0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Акції	       11385633
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів 	       12524265
цінних паперів (штук)
у тому числі:	        1138633
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій	              0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Акції	       11385632
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних 	              0
паперів (штук) у звітному періоді
у тому числі:	              0
сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій	              0
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку
ВАТ "Чернiгiвгаз" було перейменоване на ПАТ "Чернiгiвгаз"
Інформація про організаційну структуру емітента
Є  вiдокремленi структурнi пiдроздiли , якi складаються з 
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб ненадходило.
Опис обраної облікової політики
Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний,метод оцінки вартості запасів -ФІФО
Текст аудиторського висновку
Приватне аудиторське підприємство “Аудит-ЛМ”
     
р/рахунок 26002060281997 в ЧРУ  „Приватбанк” м. Чернігів, МФО 353586, Код 22823624
14006, Україна, м. Чернігів, вул. Преображенська 6, кв. 2, тел/факс (04622) 675846
                                                     Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності по
№ 1248       рішенню АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, чинне до 04 листопада 2015 року                                      
                        

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) № 19-12
             власника цінних паперів та керівництву ПАТ по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз”
            Основні відомості про емітента:
       1. Найменування  –  Публічне акціонерне товариство  по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз”.
       2. Код ЄДРПОУ  –   03358104.
       3. Юридична адреса та місцезнаходження – 14021, м. Чернігів, вул. Любецька, буд. 68.
       4. Дата та № запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 
24.11.1994 р. № 10641050029000322.
         Приватним аудиторським підприємством „Аудит - ЛМ”, код ЄДРПОУ 22823624, проведена незалежна 
аудиторська перевірка повного пакету фінансової звітності в складі:
-Балансу (форма № 1) ПАТ „Чернігівгаз”, основний вид діяльності якого – 40.22.0 – розподілення та 
постачання газу, станом на 31.12.2011 року;
-Звіту про фінансові результати (форма № 2) за рік, що скінчився 31.12.2011 року;
-Звіту про рух грошових коштів (форма № 3) за рік, що скінчився 31.12. 2011 року;
-Звіту про власний капітал (форма № 4) за рік, що скінчився 31.12.2011 року;
-Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5, № 6)  за 2011 рік, (всі звіти додаються);
а також перевірено опис облікової політики емітента та відповідність прийнятих управлінським персоналом 
облікових оцінок чинним законодавчим нормативам, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку 
та складання фінансової звітності в Україні.  
Відповідальність за розробку, впровадження та застосування внутрішнього контролю при складанні 
фінансової звітності, за справедливість та достовірність відображеної в ній інформації, що не містить суттєвих 
викривлень в наслідок шахрайства та помилок, несе керівництво підприємства. Воно відповідає за вибір та 
застосування облікової політики, а також за прийняті його управлінським персоналом відповідні облікові 
оцінки статей активів та пасивів балансу підприємства.
        Обов’язок аудитора надати висновок щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеної 
незалежної аудиторської перевірки. Аудит проведено відповідно до вимог „Міжнародних стандартів контролю
 якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг” та Закону України „Про аудиторську 
діяльність”. Це зобов’язує нас дотримуватись етичних вимог та відповідного планування і проводити аудит 
таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість відносно того, що фінансова звітність в цілому не містить 
суттєвих викривлень в наслідок шахрайства та помилок. 
         Аудит фінансової звітності включав виконання аудиторських процедур по суті, достатніх для отримання 
на підставі проведених вибіркових тестів доказів, що підтверджують справедливість та достовірність 
інформації в ній наведеній, а також оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів в наслідок 
шахрайства або помилок. По вимогах МСА 240 „Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності” групою з виконання завдання з аудиту проведені ідентифікація та оцінка 
аудиторських ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслідок шахрайства, по результату яких 
не виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства в господарській діяльності підприємства. При 
оцінці всіх ризиків аудитор вивчав заходи внутрішнього контролю емітента, які ним прийняті при підготовці та 
представленні фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур. Розгляд процедур 	
внутрішнього контролю емітента проводився нами не для оцінки його ефективності.
         При аудиті фінансової звітності групою з виконання завдання розглядаються два типи  навмисних 
викривлень:
-викривлення, які є наслідком неправдивої фінансової звітності;
-викривлення, які є наслідком незаконного привласнення активів.
       Аудитор може підозрювати або іноді ідентифікувати можливість шахрайства, але не робить юридичних 
визначень, чи відбулось воно фактично.
       При незалежній аудиторській перевірці проведені дослідження принципів бухгалтерського обліку, які 
використовувались управлінським персоналом та їх відповідність П(С)БО України, діючим протягом 
перевіреного періоду; контроль основних прогнозів, зроблених адміністрацією, а також зроблена загальна 
оцінка фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною 
основою для висловлення аудиторської думки.
       Група з виконання завдання аудиту фінансової звітності ПАТ „Чернігівгаз”, виконуючи вимоги МСА-720 
„Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову 
звітність”, за 2011 рік проаналізувала іншу інформацію, що емітентом цінних паперів надається до НКЦПФР 
разом з фінансовою звітністю за 2011 рік і суттєвих невідповідностей між нею та відомостями, наведеними в 
фінансовій звітності, не виявила.
       По результатах аудиторської перевірки встановлено, що вартість чистих активів емітента станом на 31 
грудня 2011 року в 98,9 рази більша за вартість його статутного капіталу, що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 
Цивільного кодексу України.
       Рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ „Чернігівгаз” від 03 серпня 2011 року було погоджено 
вчинення підприємством значних правочинів по відчуженню майна підприємства, за якими ринкова вартість 
такого майна, більша 25 відсотків вартості активів емітента станом на 1 січня 2011 року, а саме: 1) погоджені 
умови укладених договорів:
-з ДК „Газ України” НАК „Нафтогаз України” на закупівлю природного газу у 2011 році для подальшої 
реалізації населенню, установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів та 
релігійним організаціям на загальну суму 309364,2 тис. грн.;
-з НАК „Нафтогаз України” на 2011 рік щодо закупівлі природного газу для власних потреб, для виробничо-
технологічних витрат та нормативних втрат, для подальшої реалізації суб’єктам господарювання на загальну 
суму 227616,8 тис. грн.
2) попередньо схвалено укладання товариством протягом не більше одного року з моменту прийняття рішення 
загальними зборами договорів на закупівлю природного газу з контрагентами ДК „Газ України” НАК 
„Нафтогаз України” або  НАК „Нафтогаз України” на загальну суму 791800,0 тис. грн.
       Стан корпоративного Управління ПАТ  „Чернігівгаз” відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні 
товариства”. Статутом емітента визнано вищим органом корпоративного управління Загальні збори акціонерів,
 які проводяться щорічно до 30 квітня наступного за звітним роком. Наглядова рада товариства обрана у 
відповідності із Статутом в кількості 5 членів, здійснює захист інтересів акціонерів та в межах своєї компетенції 
контролює та регулює колегіальний виконавчий орган - Правління товариства. В складі Наглядової ради ПАТ 
 „Чернігівгаз” створені спеціалізовані комітети: аудиторський та з питань призначень і винагород. Ревізійна 
комісія в складі голови комісії і двох членів проводить щорічно перевірку господарської діяльності 
підприємства. На Правління товариства покладено обов’язки управління поточною діяльністю підприємства, 
воно підзвітне Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді емітента.
       Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ „Чернігівгаз” від 03 серпня 2011 року затверджено Статут
 товариства в новій редакції і прийнято рішення про зміну найменування товариства відповідно до вимог 
Закону України ”Про акціонерні товариства”.  
       Сформульована аудиторська думка про фінансову звітність ПАТ „Чернігівгаз”, складену станом на 31 
грудня 2011 року відповідно до концептуальних основ дотримання вимог національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку, по вимогах Міжнародного стандарту аудиту 700 „Формулювання думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності”,  модифікована аудиторська думка по вимогах МСА 705 „Модифікації думки 
у звіті незалежного аудитора”, а включені до аудиторського звіту пояснювальні параграфи по вимогах МСА 
706 „Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”. 
          Існує несуттєва невизначеність в майбутніх подіях, у зв’язку з:
-обмеженням обсягу роботи аудитора, що не дало змоги йому спостерігати за інвентаризацією наявних активів 
емітента;
-впливом на достовірність фінансової звітності в цілому обмежень розкритої в ній інформації по вимогах 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку
   Умовно-позитивний висновок.
         На думку аудитора, фінансова звітність ПАТ „Чернігівгаз” в цілому, за виключенням інформації, 
наведеної в попередніх параграфах, справедливо і достовірно інформує про фінансовий стан підприємства на 
31.12.2011 року, про фінансові результати його господарської діяльності за рік, який скінчився 31 грудня 
2011 року у відповідності із вимогами П(С)БО України та прийнятою на підприємстві обліковою політикою, 
яка в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинних законодавчих національних нормативних актів, що 
регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
       Додаткова інформація, що не вплинула на висловлену думку аудитора і надається по вимогах „Положення, 
щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затверджених 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19.12.2006 року.
           Активи підприємства класифіковані, визнані та оцінені по вимогах національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку станом на 31 грудня 2011 року в сумі 875921,0 тис. грн., в тому числі:
-основні засоби емітента станом на 31.12.2011 року класифіковані, визнані активами та оцінені по залишковій 
вартості по вимогах П(С)БО – 7 в сумі 409700,0 тис. грн., при фактичному зносі на 29,57 %, в структурі 
необоротних активів емітента вони займають 95,40 %;
-станом на 31 грудня 2011 року в складі необоротних активів емітента 4,41 % займають капітальні інвестиції в 
незавершене в будівництво, які оцінені по фактичній собівартості понесених емітентом витрат по вимогам 
П(С)БО 12 в сумі 18964,0 тис. грн.;
-Інші довгострокові фінансові інвестиції визнані активами та оцінені за собівартістю по вимогах П(С)БО -12 в 
сумі 764,0 тис. грн., в структурі необоротних активів емітента вони займають 0,18 %;
-станом на 31 грудня 2011 року емітент має відстрочені податкові зобов’язання оцінені в сумі 33,0 тис. грн., які
 в структурі необоротних активів емітента займають 0,01 %;
-в складі оборотних активів емітента станом на 31 грудня 2011 року 29,17 % займають виробничі запасі та 
готова продукція підприємства, оцінені по вимогам П(С)БО – 9 в сумі 130084,0 тис. грн.;
-дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2011 року оцінена емітентом по 
чистій реалізаційній вартості відповідно до вимог П(С)БО – 10 в сумі 196281,0 тис. грн., яка за звітний рік 
збільшилась майже в 2,0 рази і в структурі його оборотних активів займає 44,00 %; 
-дебіторська заборгованість емітента за виданими авансами станом на 31 грудня 2011 року оцінена по вимогах 
П(С)БО – 10 в сумі 23153,0 тис. грн., в структурі його оборотних активів займає 5,19 %;  
-інша дебіторська заборгованість підприємства визнана активом та оцінена в сумі 85,6 тис. грн. по вимогах 
П(С)БО – 10 і в структурі його оборотних активів займає 0,20 %,  за 2011 рік вона збільшилась майже  в 2,0 
рази;
-грошові кошти в національній валюті станом на 31 грудня 2011 року в сумі 88803,0 тис. грн. в структурі 
оборотних активів займають 19,91 %;
-інші оборотні активи емітента станом на 31 грудня 2011 року оцінені в сумі 6824,0 тис. грн., в структурі 
оборотних активів займають 1,53 %.
        Емітентом класифіковані, визнані  та оцінені станом на 31 грудня 2011 року по вимогах національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку поточні зобов’язання в сумі 374549,0 тис. грн., які в структурі 
пасивів емітента займають 42,76 %, з них:
-кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги визнана пасивом та оцінена по вимогах П(С)БО – 11 в 
сумі 292423,0 тис. грн. і в структурі поточних зобов’язань емітента займає 78,07 %;
-поточні зобов’язання по розрахунках з одержаних авансів визнані та оцінені в сумі 12502,0 тис. грн., в 
структурі поточних зобов’язань емітента займають 3,34 %;
-поточні зобов’язання по розрахунках з бюджетом в сумі 26486,0 тис. грн., зі страхування - в сумі 2397,0 тис. 
грн. та з оплати праці - в сумі 5377,0 тис. грн. (загальною сумою – 34260,0 тис. грн.)  станом на 31.12.2011 року
 в структурі всіх зобов’язань займають 9,15 %;
-інші поточні зобов’язання емітента визнані пасивами та оцінені в сумі 35364,0 тис. грн., в структурі поточних 
зобов’язань емітента вони займають 9,44 %. 
         Власний капітал товариства класифікований, визнаний та оцінений станом на 31 грудня 2011 року по 
вимогах національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в сумі 281467,0 тис. грн. і в структурі 
пасивів емітента займає 32,13 %. Ця частка активів товариства є власністю акціонерів і після погашення  всіх 
зобов’язань  підприємства залишається в їх розпорядженні, в тому числі:
-статутний капітал товариства станом на 31.12.2011 року визнаний та оцінений по вимогах національних 
положень (стандартів) в сумі 2846,0 тис. грн., сплачений акціонерами в повному обсязі у встановлений 
законодавством України термін, вартість його 98,9 рази менша, ніж вартість власного капіталу емітента, що 
відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України, в структурі власного капіталу він займає 1,01 %;
-інший додатковий капітал емітента станом на 31 грудня 2011 року визнаний та оцінений в сумі 399295,0 тис. 
грн. і після вирахування непокритих збитків підприємства в структурі власного капіталу він займає 98,98 %;
-станом на 31 грудня 2011 року емітентом створено резервний фонд в розмірі 0,53 % від статутного капіталу 
емітента в сумі 15,0 тис. грн., який в структурі власного капіталу емітента займає 0,01 %;
-за 2011 рік від своєї господарської діяльності  підприємство одержало збитки в сумі 65594,0 тис. грн. і станом 
на 31 грудня 2011 року емітент має непокриті збитки сумі 120689,0 тис. грн.. 
         Дії, визначені ст.41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”, що можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан та привести до суттєвої зміни вартості цінних паперів емітента в 2011 році не 
відбулись.       
     Аудиторська незалежна перевірка фінансової звітності станом на 31 грудня 2011 року Публічного 
акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз” проведена  Приватним аудиторським 
підприємством „Аудит-ЛМ” (свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1248, 
видане рішенням АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, чинне до 04 листопада 2015 року), а саме групою з 
виконання завдання аудиту фінансової звітності під керівництвом директора-аудитора Міхно Лариси Іванівни, 
що має сертифікат аудитора серії А № 001092, виданий рішенням Аудиторської палати України № 13 від 24 
березня 1994 року, чинний до 25 березня 2013 року, на основі договору № 12-12 від 07 лютого 2012 року між 
ПАП “Аудит-ЛМ” та ПАТ по газопостачанню та газифікації „Чернігівгаз” за період його господарської 
діяльності з 01.01.2011 по 31.12.2011 року в термін виконання завдання з 05 березня по 24 квітня 2012 р. 
               
Директор ПАП „ Аудит – ЛМ”           /Л. І. Міхно /
    Аудитор - сертифікат серії А № 001092, по рішенню АПУ № 13 від 24.03.1994 року,  чинний до 25.03.2013 
року.

     Дата   24  квітня  2012 року. 


Інформація про основні види продукції або послуг
Постачання та транспортування природного газу.В зимку обсяги постачання природного газу збiльшуються .
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Прилад пошуковий  АППК-20МП, газоиндикатор 268 А,екскаватор
Інформація про основні засоби емітента
газопровід , АГНКС
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Відсутність законодавчих актів по деяким питанням діяльності Товариства
Інформація про факти виплати штрафних санкцій
     Три екземпляри Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) на шести сторінках друкованого НКРЕ-100 000 грн,Антимонопольний комітет 30 000 грн.
тексту кожний екземпляр отримала:
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
          Голова правлінняФiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється шляхом самоокупності, для поточних потреб робочого капиталу
ПАТ “Чернігівгаз”                 _______________             /Ярова А.А./ достатньо
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
За загальним пiдсумком в 2011 роцi було укладено договорiв на загальну суму 1 354 634 190,46, на кiнець 
звiтного перiоду сума невиконаних договорiв склала 625 383,28 грн. Очiкували отримати прибуток в розмiрi 3 
709 364,40 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
1.Лiквiдацiя заборгованостi по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення  по поточному 
споживанню 2.Приведення заробiтної плати по пiдприємству до рiвня середньої заробiтної плати по 
промисловостi 3.Здiйснення заходiв по зменшенню рiвня комерцiйних втрат природного газу та дотримання  
дисциплини газоспоживання. 4.Виконання затвердженої iнвестицiйної програми 5.Пiдвищення ефективностi 
виробництва.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Дослiдження та розробки за звiтний перiод нездiйснювались
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент
Справи з НАК "Нафтогаз України" дата відкриття провадження по справі 25 .03.2012 року , зміст позовних 
вимог про стягнення штрафних санкцій щодо несвоечасних розрахунків за поставлений природний газ, 
сторонами є ПАТ "Чернігівгаз" та НАК "Нафтогаз України".
Інша інформація
Рішення про виплату дивідендів за результатами роботи в 2010 році наприймалось


КОДИ
	Дата  (рік, місяць, число)	2011.12.31
Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 	за ЄДРПОУ	03358104
	газифiкацiї "Чернiгiвгаз"
Територія	НОВОЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ	7410136600
Організаційно-	Акцiонерне товариство	за КОПФГ	230
правова форма 
господарювання
Орган державного	Не визначено	за СПОДУ	0000

Вид економічної	Розподiлення та постачання газу	за КВЕД	40.22.0
діяльності
Середня кількість працівників (1)	0	 
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса	вул.Любецька,68, м.Чернiгiв, Новозаводський, Україна, 14021
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
	Баланс
	на	31.12.201	р.
	Форма N 1	Код за ДКУД	180100
	Актив	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітного періоду	звітного періоду
	1	2	3	4
     I. Необоротні активи	 	 	 
Нематеріальні активи:	 	 	 
     залишкова вартість	010	1	15
     первісна вартість	011	43	58
     накопичена амортизація	012	(	42	)	(	43	)
Незавершені капітальні інвестиції	020	17650	18964
Основні засоби:	 	 	 
     залишкова вартість	030	390187	409700
     первісна вартість	031	545265	581727
     знос	032	(	155078	)	(	172027	)
Довгострокові біологічні активи:	 	 	 
     справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
     первісна вартість	036	0	0
     накопичена амортизація	037	(	0	)	(	0	)
Довгострокові фінансові інвестиції:	 	 	 
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 	040	0	0
     інші фінансові інвестиції	045	764	764
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
     первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
     знос інвестиційної нерухомості	057	(	0	)	(	0	)
Відстрочені податкові активи	060	33	33
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи 	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	408635	429476
	
управління	1	2	3	4
     II. Оборотні активи	 	 	 
Виробничі запаси	100	34804	34443
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	96581	95641
Векселі одержані	150	96453	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 	 	 	 
     чиста реалізаційна вартість	160	100615	196280
     первісна вартість	161	101547	196281
     резерв сумнівних боргів	162	(	932	)	(	1	)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	 	 	 
     з бюджетом	170	7	7
     за виданими авансами	180	24816	23153
     з нарахованих доходів	190	0	0
     із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	444	875
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:	 	 	 
     в національній валюті	230	55372	88803
     у тому числі в касі	231	0	0
     в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1551	6824
Усього за розділом II	260	410643	446026
     III. Витрати майбутніх періодів	270	207	419
     ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс 	280	819485	875921
	Пасив	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітного періоду	звітного періоду
	1	2	3	4
     I. Власний капітал	 	 	 
Статутний капітал 	300	2846	2846
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	373465	399295
Резервний капітал 	340	15	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(55095)	(120689)
Неоплачений капітал	360	0	(	)	0	(	)
Вилучений капітал 	370	0	(	)	0	(	)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	321231	281467
Частка меншості	385	0	0
     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 	 	 	 
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення 	410	0	219905
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	(	)	0	(	)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	219905
     III. Довгострокові зобов'язання	 	 	 
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
     IV. Поточні зобов'язання	 	 	 
Короткострокові кредити банків	500	704	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	378747	292423
Поточні зобов'язання за розрахунками:	 	 	 
     з одержаних авансів	540	6844	12502
     з бюджетом	550	20603	26486
     з позабюджетних платежів	560	0	0
     зі страхування	570	2161	2397
     з оплати праці	580	5047	5377
     з учасниками	590	0	0
     із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 	605	0	0
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання	610	84148	35364
Усього за розділом IV	620	498254	374549
     V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	819485	875921
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)	0
Примітки: Виробничi запаси склали 34443 , товари  95641, дебiторська заборгованiсть за розрахунками  з бюджетом 
7, за виданими авансами 23153
Керівник	Ярова Алла Артурiвна
	
Головний бухгалтер	Носкова Наталья Володимирiвна

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
	Найменування основних засобів	Власні основні засоби 	Орендовані основні засоби 	Основні засоби, всього 
	(тис.грн.)	(тис.грн.)	(тис.грн.)
	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 	на початок 	на кінець 
	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду	періоду
1.Виробничого призначення:	156374	150106	233659	259504	390033	409610
  будівлі та споруди	131044	126216	233659	259504	364703	385720
  машини та обладнання	966	9170	0	0	966	9170
  транспортні засоби	9221	10087	0	0	9221	10087
  інші	15143	4633	0	0	15143	4633
2.Невиробничого призначення: 	154	90	0	0	154	90
  будівлі та споруди	115	66	0	0	115	66
  машини та обладнання	15	4	0	0	15	4
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
  інші	24	20	0	0	24	20
Усього	156528	150196	233659	259504	390187	409700
Опис: Користуємося основним засобами на підставі укладеного договору про користування з НАК "Нафтогаз 
України", обмежень на використанння майна не має, ступінь їх використанння 100 відсотковий, зміни у вартості 
активів зумовлені давністю будівництва

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
	Найменування	За звітний період	За попередній період
	показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. 	281467	321231
Статутний капітал (тис. грн.)	2846	2846
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	2846	2846
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 
звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих 
активів  акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 
періоду становить 278621 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 278621 тис.грн. 
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 
попереднього періоду становить 318385 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 318385 
тис.грн. 
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента
	Види зобов‘язань	Дата виникнення	Непогашена 	Відсоток за 	Дата погашення
	частина боргу 	користування 
	(тис.грн.)	коштами (% річних)
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:	 	 	 	 
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за 	X	0	X	X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним 	X	0	X	X
випуском):
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі	X	0	X	X
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в 	X	0	X	X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання	X	26486	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	348063	X	X
Усього зобов’язань	X	374549	X	X
Опис: В звiтному роцi кредити банку не отримувались, зобов"язань за цiнними паперами в 2011 роцi не було

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
	N	Основний 	Обсяг виробництва	Обсяг реалізованої продукції
	з/п	вид 
		продукції	у 	у грошовій 	у 	у натуральній	у грошовій 	у 
	натуральній 	формі 	відсотках 	 формі 	формі 	відсотках 
	формі 	(тис. грн.)	до всієї 	(фізична 	(тис. грн.)	до всієї 
	(фізична 	виробленої	од. вим.)	реалізо-
	од. вим.)	 продукції	ваної 
	продукції
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	транспортуванн	923377,2	214654	70	923377,2	214654	70
	я природного 
	газу
  2	постачання 	577365,1	24817	8	577365,1	24817	8
	природного 
	газу
  3	реалiзацiя 	4479,6	31627	10	4479,6	31627	10
	скрапленого газу
  4	реалiзацiя 	3317,5	14628	4	3317,5	14628	4
	стисненого 
	природного 
	газу

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
	N	Склад витрат	Відсоток від
	з/п	 загальної 
		собівартості 
	реалізованої
	 продукції (у
	 відсотках)
	1	2	3
	1	транспортування природного газу	69
	2	постачання природного газу	8
	3	реалiзацiя скрапленого газу	12
	4	реалiзацiя стисненого природного газу	4








15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
	що виникала протягом періоду
	Дата 	Дата 	Вид інформації
	виникнення 	оприлюднення 
	події	Повідомлення 
	у стрічці новин
	1	2	3

Інформація про стан корпоративного управління
	
	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
	 № з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
	1	2011	1	0
	2	2010	1	0
	3	2009	0	0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
 	 Так	 Ні
Реєстраційна комісія	X
Акціонери	X
Реєстратор	X
Депозитарій	X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі в 
останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
 	 Так	 Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
 	 Так	 Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук	X
Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
 	 Так	 Ні
Реорганізація	X
Внесення змін до статуту товариства	X
Прийняття рішення про зміну типу товариства	X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про 	X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 	X
дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
 	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків  акцій	0
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх 	6
трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
 	Так	Ні
Стратегічного планування	X
Аудиторський	X
З питань призначень і винагород	X
Інвестиційний	X
Інше (запишіть)	комітет бюджетний
Інше (запишіть)	коміте ревізійний
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з 	так
акціонерами? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
 	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	залежно від розміру мінімальної заробітної плати
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
 	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X
Відсутність конфлікту інтересів	X
Граничний вік	X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами
 та обов'язками?
 	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 	X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 	X
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 	X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 	X
нового члена
Інше (запишіть)	Всі члени наглядової ради були обрані  загальними зборами акціонерів в 2010 році

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)	так
Кількість членів ревізійної комісії, осіб.	30
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх 	4
трьох років?
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
	 	Загальні збори	Засідання	Засідання
	 акціонерів	наглядової ради	правління
Члени правління (директор)	ні	ні	так
Загальний відділ	ні	ні	ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)	ні	так	ні
Юридичний відділ (юрист)	ні	ні	ні
Секретар правління	ні	ні	ні
Секретар загальних зборів	так	ні	ні
Секретар наглядової ради	ні	ні	ні
Корпоративний секретар	ні	ні	ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 	ні	ні	ні
акціонерами
Заступник голови правління з правових питань та 	так	так	так
корпоративних зв"язків	
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	 	Загальні 	Наглядова 	Виконавчий 	Не належить 
	збори 	рада	орган	до 
	акціонерів	компетенції 
	жодного 
	органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 	ні	так	ні	ні
бюджету
Обрання та відкликання голови правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	ні	так	ні	ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів 	ні	так	ні	ні
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів 	так	ні	ні	ні
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 	ні	так	ні	ні
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 	так	ні	ні	ні
власних акцій
Затвердження аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого	так
 органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені товариства? 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 	ні
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею 
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні
	Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
 	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів 	X
Положення про наглядову раду	X
Положення про виконавчий орган (правління)	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X
Положення про ревізійну комісію	X
Положення про акції акціонерного товариства	X
Положення про порядок розподілу прибутку	X
Інше (запишіть)	В акціонерному товаристві існують положення про загальні збори, положення про 
	наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	 	Інформація 	Публікується у пресі, 	Документи 	Копії 	Інформація 
	розповсюджується 	оприлюднюється в 	надаються для 	документів 	розміщується 
	на загальних 	загальнодоступній 	ознайомлення 	надаються на 	на власній 
	зборах	інформаційній базі 	безпосередньо 	запит 	інтернет-
	даних ДКЦПФР про 	в акціонерному	акціонера	сторінці 
	ринок цінних паперів
	 товаристві	акціонерного 
	товариства
Фінансова звітність, результати 	ні	так	ні	ні	ні
діяльності
Інформація про акціонерів, які 	ні	так	ні	ні	ні
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів 	ні	так	ні	ні	ні
управління товариства
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів 	ні	ні	так	так	ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 	ні	ні	так	ні	ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 	ні
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?
 	Так	Ні
Не проводились взагалі	X
Менше ніж раз на рік	X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік	X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
 	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X
Наглядова рада	X
Правління або директор	X
Інше (запишіть)	Про затвердження аудитора приймав рішення наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)	ні
З якої причини було змінено аудитора?
 	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень	X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів	X
Інше (запишіть)	Аудитор протягом останніх 3-х років незмінювався.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?
 	Так	Ні
Ревізійна комісія 	X
Наглядова рада	X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства	X
Стороння компанія або сторонній консультант	X
Перевірки не проводились 	X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія здійснювала перевірку фінансово-господарської діяльності
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
 	Так	Ні
З власнї ініціативи	X
За дорученням загальних зборів	X
За дорученням наглядової ради	X
За зверненням виконавчого органу	X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів	X
Інше (запишіть)	З власної ініціативи ревізійна комісія проводила перевірку
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 	ні
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
	УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років?
 	Так 	 Ні
Випуск акцій	X
Випуск депозитарних розписок	X
Випуск облігацій	X
Кредити банків	X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів	X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	X
Так, плануємо розпочати переговори 
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 	так
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 	ні
депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України 
(далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи	ні
Не задовольняли умови договору з особою	ні
Особу змінено на вимогу:
акціонерів	ні
суду	ні
Інше (запишіть)	в зв"язку зі зміною законодавства
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 	так
управління? (так/ні) 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу корпоративного управління 	12.04.2012	;
вкажіть дату його прийняття:
яким органом 	правлінням
управління прийнятий:
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 	ні	;
корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином 	доведено до працівників товариства на конференції трудового колективу
його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року
	кодекс дотримується, текст є в друкованому вигляді
КОДИ
	Дата  (рік, місяць, число)	2011.12.31
Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 	за ЄДРПОУ	03358104
	газифiкацiї "Чернiгiвгаз"
Територія	НОВОЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ	7410136600
Організаційно-	Акцiонерне товариство	за КОПФГ	230
правова форма 
господарювання
Орган державного	Не визначено	за СПОДУ	0000

Вид економічної	Розподiлення та постачання газу	за КВЕД	40.22.0
діяльності
Середня кількість працівників (1)	0	 
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса	вул.Любецька,68, м.Чернiгiв, Новозаводський, Україна, 14021
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
	Баланс
	на	31.12.201	р.
	Форма N 1	Код за ДКУД	180100
	Актив	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітного періоду	звітного періоду
	1	2	3	4
     I. Необоротні активи	 	 	 
Нематеріальні активи:	 	 	 
     залишкова вартість	010	1	15
     первісна вартість	011	43	58
     накопичена амортизація	012	(	42	)	(	43	)
Незавершені капітальні інвестиції	020	17650	18964
Основні засоби:	 	 	 
     залишкова вартість	030	390187	409700
     первісна вартість	031	545265	581727
     знос	032	(	155078	)	(	172027	)
Довгострокові біологічні активи:	 	 	 
     справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
     первісна вартість	036	0	0
     накопичена амортизація	037	(	0	)	(	0	)
Довгострокові фінансові інвестиції:	 	 	 
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 	040	0	0
     інші фінансові інвестиції	045	764	764
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0	0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
     первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	0	0
     знос інвестиційної нерухомості	057	(	0	)	(	0	)
Відстрочені податкові активи	060	33	33
Гудвіл	065	0	0
Інші необоротні активи 	070	0	0
Гудвіл при консолідації	075	0	0
Усього за розділом I	080	408635	429476
Управління
	1	2	3	4
     II. Оборотні активи	 	 	 
Виробничі запаси	100	34804	34443
Поточні біологічні активи	110	0	0
Незавершене виробництво	120	0	0
Готова продукція	130	0	0
Товари	140	96581	95641
Векселі одержані	150	96453	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 	 	 	 
     чиста реалізаційна вартість	160	100615	196280
     первісна вартість	161	101547	196281
     резерв сумнівних боргів	162	(	932	)	(	1	)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	 	 	 
     з бюджетом	170	7	7
     за виданими авансами	180	24816	23153
     з нарахованих доходів	190	0	0
     із внутрішніх розрахунків	200	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	444	875
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:	 	 	 
     в національній валюті	230	55372	88803
     у тому числі в касі	231	0	0
     в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	1551	6824
Усього за розділом II	260	410643	446026
     III. Витрати майбутніх періодів	270	207	419
     ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0	0
Баланс 	280	819485	875921
	Пасив	Код	На початок	На кінець
	рядка	звітного періоду	звітного періоду
	1	2	3	4
     I. Власний капітал	 	 	 
Статутний капітал 	300	2846	2846
Пайовий капітал	310	0	0
Додатковий вкладений капітал	320	0	0
Інший додатковий капітал	330	373465	399295
Резервний капітал 	340	15	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(55095)	(120689)
Неоплачений капітал	360	0	(	)	0	(	)
Вилучений капітал 	370	0	(	)	0	(	)
Накопичена курсова різниця	375	0	0
Усього за розділом I	380	321231	281467
Частка меншості	385	0	0
     II. Забезпечення наступних витрат і платежів 	 	 	 
Забезпечення виплат персоналу	400	0	0
Інші забезпечення 	410	0	219905
Сума страхових резервів	415	0	0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416	0	(	)	0	(	)
Цільове фінансування(2)	420	0	0
Усього за розділом II	430	0	219905
     III. Довгострокові зобов'язання	 	 	 
Довгострокові кредити банків	440	0	0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0	0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	470	0	0
Усього за розділом III	480	0	0
     IV. Поточні зобов'язання	 	 	 
Короткострокові кредити банків	500	704	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Векселі видані	520	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	378747	292423
Поточні зобов'язання за розрахунками:	 	 	 
     з одержаних авансів	540	6844	12502
     з бюджетом	550	20603	26486
     з позабюджетних платежів	560	0	0
     зі страхування	570	2161	2397
     з оплати праці	580	5047	5377
     з учасниками	590	0	0
     із внутрішніх розрахунків	600	0	0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, 	605	0	0
утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання	610	84148	35364
Усього за розділом IV	620	498254	374549
     V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	819485	875921
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 
галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)
	0
Примітки: Виробничi запаси склали 34443 , товари  95641, дебiторська заборгованiсть за розрахунками  з бюджетом 
7, за виданими авансами 23153
Керівник	Ярова Алла Артурiвна
	
Головний бухгалтер	Носкова Наталья Володимирiвна



	КОДИ
Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 	Дата  (рік, місяць, число)	2012.04.26
	газифiкацiї "Чернiгiвгаз"	за ЄДРПОУ	03358104
Територія	НОВОЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ	7410136600
Орган державного	Не визначено	за СПОДУ	0000
управління
Організаційно-правова 	Акцiонерне товариство	за КОПФГ	230
форма господарювання
Вид економічної	Розподiлення та постачання газу	за КВЕД	40.22.0
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

	Звіт про фінансові результати
	за 2011 рік
	I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ	Форма N 2	Код за ДКУД	1801003
	Стаття	Код	За звітний	За попередній
	рядка	період	період
	1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	1009127	516709
Податок на додану вартість	015	167800	(	)	(	86118	)
Акцизний збір	020	0	(	)	(	0	)
 	025	12774	(	)	(	7288	)
Інші вирахування з доходу	030	0	(	)	(	0	)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції	035	828553	423303
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	772536	(	)	(	444429	)
Валовий:	050	56017	0
     прибуток
     збиток	055	0	(	)	(	21126	)
Інші операційні доходи	060	259136	15622
     у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 	061	0	0
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати	070	20971	(	)	19427	(	)
Витрати на збут	080	0	(	)	0	(	)
Інші операційні витрати	090	346950	(	)	7778	(	)
     у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 	091	0	(	)	0	(	)
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:	100	0	0
     прибуток
     збиток	105	52768	(	)	32709	(	)
Доход від участі в капіталі	110	0	0
Інші фінансові доходи	120	153	739
Інші доходи(1)	130	6253	6591
Фінансові витрати	140	0	(	)	0	(	)
Втрати від участі в капіталі	150	0	(	)	0	(	)
Інші витрати	160	69	(	)	100	(	)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	170	0	0
     прибуток
     збиток	175	46431	(	)	25479	(	)
	
	1	2	3	4
     у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 	176	0	0
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності
     у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки	177	0	(	)	0	(	)
 необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення 
діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	19163	17684
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	0	0
Фінансові результати від звичайної діяльності:	190	0	0
     прибуток
     збиток	195	65594	(	)	43163	(	)
Надзвичайні:	200	0	0
     доходи
     витрати	205	0	(	)	0	(	)
Податки з надзвичайного прибутку	210	0	(	)	0	(	)
Частка меншості	215	0	(	)	0	(	)
Чистий:	220	0	0
     прибуток
     збиток	225	65594	(	)	43163	(	)
Забезпечення матеріального заохочення	226	0	0
	II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
	Найменування показника	Код	За звітний	За попередній
	рядка	період	період
	1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	121626	104286
Витрати на оплату праці	240	77103	59122
Відрахування на соціальні заходи	250	27939	21579
Амортизація	260	17450	14420
Інші операційні витрати	270	353208	16099
Разом	280	597326	215506
	III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
	Назва статті	Код	За звітний	За попередній
	рядка	період	період
	1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	1138	1138
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	1138	1138
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	320	0	0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію (грн)	330	0	0
Дивіденди на одну просту акцію (грн)	340	0	0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)	0
Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї склав 828553, собiвартiсть реалiзованої продукцiї  склала 772536,
Керівник	Ярова Алла Артурiвна
Головний 	Носкова Наталья Володимирiвна
бухгалтер
	Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та 	КОДИ
	газифiкацiї "Чернiгiвгаз"	Дата  (рік, місяць, число)	2012.04.26
	за ЄДРПОУ	03358104
Територія	НОВОЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ	7410136600
Організаційно-	Акцiонерне товариство	за КОПФГ	230
правова форма 
господарювання
Вид економічної 	Розподiлення та постачання газу	за КВЕД	40.22.0
діяльності
	 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.
	Звіт про рух грошових коштів	Форма N 3
	за	2011	рік	Код за ДКУД	1801004 
	 Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період 
	попереднього року
	1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 
                    Надходження від:	010	852635	526095
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	4684	3256
Повернення авансів	030	0	2
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	153	739
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	62245	69756
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	19	45
Інші надходження	080	1170	136
                    Витрачання на оплату:	090	717798	(	)	429007	(	)
Товарів (робіт, послуг)
Авансів	095	0	(	)	0	(	)
Повернення авансів	100	45	(	)	7	(	)
Працівникам	105	63050	(	)	47810	(	)
Витрат на відрядження	110	505	(	)	595	(	)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	31302	(	)	4594	(	)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	18183	(	)	242	(	)
Відрахувань на соціальні заходи	125	31130	(	)	22309	(	)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	23631	(	)	16127	(	)
Цільових внесків	140	519	(	)	784	(	)
Інші витрачання	145	608	(	)	43464	(	)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	34135	35090
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	34135	35090
	
	1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	 	 	 
Реалізація:	180	0	0
     фінансових інвестицій
     необоротних активів	190	0	0
     майнових комплексів	200	0	0
Отримані:	210	0	0
     відсотки
     дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:	240	(	0	)	0	(	)
     фінансових інвестицій
     необоротних активів	250	(	0	)	0	(	)
     майнових комплексів	260	(	0	)	0	(	)
Інші платежі	270	(	0	)	0	(	)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	 
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	8128
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(	704	)	8392	(	)
Сплачені дивіденди	350	(	0	)	0	(	)
Інші платежі	360	(	0	)	0	(	)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-704	-264
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-704	-264
Чистий рух коштів за звітний період	400	33431	34826
Залишок коштів на початок року	410	55372	20546
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	88803	55372
Примітки: Продукцiї було реалiзовано  на суму 852635 грн,, сплачено вiдсотки банку за поточними рахунками 
153,отримано дотацiй 62245, витрачено на оплату товарiв 717798,працiвникам 63 050, витрати на вiдрядження 505
Керівник	Ярова Алла Артурiвна
Головний 	Носкова Наталья Володимирiвна
бухгалтер



	КОДИ
Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Чернiгiвгаз"	Дата	2012.04.26
	за ЄДРПОУ	03358104
Територія	НОВОЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ	7410136600
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0000
Організаційно-правова форма господарювання	Акцiонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Розподiлення та постачання газу	за КВЕД	40.22.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):	 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	Звіт про власний капітал
Одиниця виміру: тис. грн.
	за	2011	р.
	Форма N 4	Код за ДКУД	1801005
	 Стаття	 Код	 Статутний	 Пайовий	 Додатковий	 Інший	 Резервний	 Нерозподі-	 Неоплачений	 Вилучений	 Разом
	капітал	капітал	вкладений	додатковий	капітал	лений		капітал
	капітал	капітал	прибуток	капітал
	1	2	3	4	5	6	7	 8	9	10	11
	Залишок на початок року	 010	2846	0	0	373465	15	(55095)	0	0	321231
	Коригування:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	Зміна облікової політики	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Виправлення помилок	 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші зміни	 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Скоригований залишок	 050	2846	0	0	373465	15	(55095)	0	0	321231
	на початок року    

Підприємство	Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Чернiгiвгаз"	Дата 	2012.04.26
	за ЄДРПОУ	03358104
Територія	НОВОЗАВОДСЬКИЙ	за КОАТУУ	7410136600
Орган державного управління	Не визначено	за СПОДУ	0         
Організаційно-правова форма 	Акцiонерне товариство	за КОПФГ	230
господарювання	за КВЕД	40.22.0
Вид економічної діяльності	Розподiлення та постачання газу	 






Одиниця виміру: тис. грн.	ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
	за	2011	рік
	I. Нематеріальні активи	Форма N 5                                                 Код за ДКУД 1801008
	Групи нематеріальних	 Код 	Залишок на 	Надійшло	 Переоцінка (до-	Вибуло за рік  	Нараховано	Втрати від 	Інші зміни за рік	Залишок на 
	активів	рядка	початок року		оцінка +, уцінка -)			кінець року
	 за рік	амортизації 	зменшення
	первісна 	накопи-	первісної	накопи-	первісна 	накопи-	за рік		первісної	накопи-	первісна 	накопи-
	(переоці	чена 	(пере-	чена 	(пере-	чена 	корисності	(пере-	чена 	(пере-	чена 
	нена) 	аморти-	оціненої)	аморти-	оцінена) 	аморти-	 	оціненої)	аморти-	оцінена) 	аморти-
	вартість	зація	вартості 	зація	вартість	зація	за рік	 вартості 	зація	вартість	зація
				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Права користування природними 	 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ресурсами
	Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Права на комерційні позначення	 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Права на об'єкти промислової 	 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	власності
	Авторське право та суміжні з ним права	 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	 	 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші нематеріальні активи	 070	43	42	15	0	0	0	0	1	0	0	0	58	43
	Разом	 080	43	42	15	0	0	0	0	1	0	0	0	58	43
	Гудвіл	 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
З рядка 080 графа 14  вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(081)	0
                      вартість оформлених у заставу нематеріальних активів	(082)	0
                      вартість створених підприємством нематеріальних активів	(083)	0
З рядка 080 графа 5   вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань	(084)	0
З рядка 080 графа 15  накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності	(085)	0
	
	




II. Основні засоби
		 Код 	Залишок на 		 Переоцінка	Вибуло за рік  	Нарахо-	Втрати 	Інші зміни за рік	Залишок на 	у тому числі     
	Групи матеріальних	рядка	початок року	Надійшло	(дооцінка +,	вано	від 	кінець року
	активів		уцінка -)	аморти-	змен-	одержані за 	передані в 
	 за рік	зації 	шення 	фінансовою 	оперативну оренду
	за рік	корис-	орендою
	первісна 	знос	первісної 	зносу	первісна 	знос	ності 	первісної 	зносу	первісна 	знос	первісної 	зносу	первісна 	знос
	(пере-	(пере-	(пере-	(пере-	(пере-	(пере-	(пере-
	оцінена) 	оціненої) 	оцінена) 	оціненої) 	оцінена) 	оціненої) 	оцінена) 
	вартість		вартість		вартість		вартість
	вартості 	вартості 	вартості 
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки      	100	22	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	21	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
поліпшення земель 
Будинки, споруди та  	 120	463096	98278	33082	0	0	137	94	13085	0	1055	44	497096	111313	0	0	0	0
передавальні пристрої
Машини та обладнання  	 130	7955	6974	291	0	0	110	107	4695	0	13197	596	21333	12158	0	0	0	0
Транспортні засоби    	140	32284	23063	52	0	0	219	217	2900	0	4038	321	36155	26067	0	0	0	0
Інструменти, прилади,	150	35814	21079	3232	0	0	139	135	0	0	-15252	-1922	23655	19022	0	0	0	0
інвентар (меблі)   
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби   	180	3018	2608	30	0	0	10	5	38	0	-3038	-2641	0	0	0	0	0	0
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Бібліотечні фонди     	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малоцінні необоротні  	200	3076	3076	434	0	0	43	43	434	0	0	0	3467	3467	0	0	0	0
матеріальні активи  
Тимчасові (нетитульні)	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
споруди             
Природні ресурси      	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара       	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату      	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні    	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
матеріальні активи
Разом	260	545265	155078	37121	0	0	658	601	21152	0	-1	-3602	581727	172027	0	0	0	0
З рядка 260 графа 14  вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	0
                                      вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	0
                                      залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)	(263)	0
                                      первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів	(264)	0
                                      основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів	(2641)	0
З рядка 260 графа 8    вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	0
                                      залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	0
З рядка 260 графа 5    вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	0
З рядка 260 графа 15  знос основних засобів, щодо яких  існують обмеження права власності	(268)	0
З рядка 105 графа 14  вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	0
	













III. Капітальні інвестиції
	Найменування показника       	Код  рядка	За рік 	На кінець року 
	1     	2	3	4
Капітальне будівництво           	280	4896	18334
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	623	221
Придбання (виготовлення) інших необоротних 	300	1123	409
матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	0	0
Придбання (вирощування) довгострокових 	320	0	0
біологічних активів
Інші	330	0	0
Разом 	340	6642	18964
З рядка 340 графа 3
	  капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість           (341)	0
  фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)	0
	IV. Фінансові інвестиції
	Найменування показника       	Код  рядка	За рік 	На кінець року 
	довгострокові	поточні
	1     	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в 	350	0	0	0
капіталі в:
                  асоційовані підприємства 
                  дочірні підприємства 	360	0	0	0
                  спільну діяльність   	370	0	0	0
Б. Інші фінансові інвестиції в:	380	0	0	0
                  частки і паї у статутному капіталі
                  інших підприємств
                  акції  	390	0	764	0
                  облігації	400	0	0	0
                   інші 	410	0	0	0
Разом 	420	0	764	0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                                                                                 за собівартістю                             (421)	764
	                                                                                                за справедливою вартістю            (422)	0
	                                                                                                за амортизованою собівартістю    (423)	0
	З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:   за собівартістю       (424)	0
	                                                                                                за справедливою вартістю            (425)	0
	                                                                                                за амортизованою собівартістю   (426)	0

	Найменування показника       	Код  рядка	Доходи	Витрати 
	1     	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	115	0
  Операційна оренда активів
  Операційна курсова різниця       	450	0	0
  Реалізація інших оборотних  активів  	460	198	81
  Штрафи, пені, неустойки          	470	35	630
  Утримання об'єктів житлово-комунального	480	0	0
  соціально-культурного призначення
   Інші операційні доходи і витрати 	490	258788	346239
       у тому числі: відрахування до резерву	491	X	0
       сумнівних боргів
       непродуктивні витрати і втрати     	492	X	0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 	500	0	0
інвестиціями в:      асоційовані підприємства 
                                 дочірні підприємства 	510	0	0
                                 спільну діяльність	520	0	0
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	0	X
       Дивіденди  
       Проценти	540	X	0
       Фінансова оренда активів         	550	0	0
        Інші фінансові доходи і витрати             	560	153	0
Г. Інші доходи і витрати          	570	0	0
        Реалізація фінансових інвестицій
        Доходи від об'єднання підприємств	580	0	0
        Результат оцінки корисності	590	0	0
        Неопераційна курсова різниця     	600	0	0
        Безоплатно одержані активи       	610	0	X
        Списання необоротних активів     	620	X	0
        Інші доходи і витрати            	630	6253	69
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, 	0
послугами)                                                                                                (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за 
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами            	0	%
                                                                                     (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості 	0
продукції основної діяльності                                                                   (633)

	
                                       V. Доходи і витрати
	VI. Грошові кошти
	Найменування показника       	Код  рядка	На кінець року
	1     	2	3
Каса         	640	0
Поточний рахунок у банку                	650	88803
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові	660	0
книжки)
Грошові кошти в дорозі                  	670	0
Еквіваленти грошових коштів             	680	0
Разом 	690	88803
З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено 	0
(691)
	VII. Забезпечення і резерви
		Код  	Залишок	Збільшення	Викорис-	Сторно-	Сума 	Залишок
	Види забезпечень і резервів 	рядка	на початок	 за звітний рік	тано у 	вано 	очікуваного 	на кінець
		звітному 	невико-	відшкоду-	року
	року	році	ристану 	вання витрат 
	нарахо-	додаткові  	суму у 	іншою 
	вано   		звітному 	стороною,
	(створено)	відраху-	році	що врахована 
	вання	при оцінці 
	забезпечення
	1     	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток 	710	0	0	0	0	0	0	0
працівникам  
Забезпечення наступних витрат на додаткове 	720	0	0	0	0	0	0	0
пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання 	730	0	0	0	0	0	0	0
гарантійних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на 	740	0	0	0	0	0	0	0
реструктуризацію 
Забезпечення наступних витрат на виконання 	750	0	0	0	0	0	0	0
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
  	760	0	0	0	0	0	0	0
 	770	0	219905	0	0	0	0	219905
Резерв сумнівних боргів 	775	932	0	0	931	0	0	1
Разом 	780	932	219905	0	931	0	0	219906
	

	VIII. Запаси
	Найменування показника       	Код  рядка	Балансова вартість 	Переоцінка за рік
	на кінець року
	збільшення чистої 	уцінка
	вартості реалізації*
	1     	2	3	4	5
Сировина і матеріали    	800	30792	0	0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі	810	240	0	0
 вироби
Паливо 	820	148	0	0
Тара і тарні матеріали  	830	0	0	0
Будівельні матеріали    	840	2517	0	0
Запасні частини         	850	669	0	0
Матеріали сільськогосподарського 	860	0	0	0
призначення
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	77	0	0
Незавершене виробництво     	890	0	0	0
Готова продукція              	900	0	0	0
Товари	910	95641	0	0
Разом  	920	130084	0	0
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
	З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації  (921) 	0
	                                                                                                             переданих у переробку         (922)	0
	                                                                                                             оформлених в заставу           (923) 	0
	                                                                                                             переданих на комісію           (924) 	0
	Активи  на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)                                      (925)	0
	З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу                                                   (926)	0
	IX. Дебіторська заборгованість
	Найменування показника       	Код  	Всього на 	у т.ч. за строками непогашення
	рядка	кінець року	до 12 	від 12 до 18 	від 18 до 36
	місяців		 місяців
	місяців
	1     	2	3	4	5	6
	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 	940	196281	188117	2718	5446
	послуги
	Інша поточна дебіторська заборгованість 	950	875	875	0	0
	Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості                                   (951)	0
	Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами                               (952) 	0
	2011 р. 	© SMA	03358104

	X. Нестачі і втрати від псування цінностей
	Найменування показника       	Код  рядка	Сума
	1     	2	3
	Виявлено (списано) за рік нестач і втрат          	960	960
	Визнано заборгованістю винних осіб у звітному	970	970
	 році
	Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 	980	980
	винуватців за якими на кінець року не прийнято 
	(позабалансовий рахунок 072)
	 XI. Будівельні контракти
	Найменування показника       	Код  рядка	Сума
	1     	2	3
	Дохід за будівельними контрактами за звітний 	1110	0
	рік                           
	Заборгованість на кінець звітного року:	 	 
	            валова замовників                              	1120	0
	            валова замовникам                                     	1130	0
	            з авансів отриманих                          	1140	0
	Сума затриманих коштів на кінець року       	1150	0
	Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 	1160	0
	незавершеними будівельними контрактами
	XII. Податок на прибуток
	Найменування показника       	Код  рядка	Сума
	1     	2	3
	Поточний податок на прибуток           	1210	19163
	Відстрочені податкові активи:        	1220	33
	  на початок звітного року        
	  на кінець звітного року              	1225	33
	Відстрочені податкові зобов'язання:  	1230	0
	  на початок звітного року 
	  на кінець звітного року              	1235	0
	Включено до Звіту про фінансові результати - 	1240	19163
	             усього
	             у тому числі:                  	1241	19163
	                поточний податок на прибуток  
	                зменшення (збільшення) відстрочених	1242	0
	
	                збільшення (зменшення) відстрочених	1243	0
	
	Відображено у складі власного капіталу  - 	1250	0
	            усього                       
	            у тому числі:                 	1251	0
	              поточний податок на прибуток     
	              зменшення (збільшення) відстрочених	1252	0
	              податкових активів 
	збільшення (зменшення) відстрочених 	1253	0
	              податкових зобов'язань             
	

	XIII. Використання амортизаційних відрахувань
	Найменування показника       	Код  рядка	Сума
	1     	2	3
Нараховано за звітний рік                        	1300	21153
Використано за рік - усього             	1310	21153
в тому числі на:        	1311	1725
 будівництво об'єктів      
 придбання (виготовлення) та поліпшення	1312	19428
 основних засобів
       з них машини та обладнання                   	1313	0
  придбання (створення) нематеріальних 	1314	0
  активів                       
  погашення отриманих на капітальні 	1315	0
  інвестиції позик
                	1316	0
               	1317	0
Керівник	Ярова Алла Артурiвна
Головний 	Носкова Наталiя Володимирiвна
бухгалтер
	


