Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
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Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ"
2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження
01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1
4. Код за ЄДРПОУ
30019801
5. Міжміський код та телефон, факс
(044)280-39-04 (044)461-20-95
6. Електронна поштова адреса
varetca-in@utg.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.12.2016
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

243 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.utg.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

j 2 2016
(дата)

16.12.2016
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів

№
з/п

1

Дата
прийняття
рішення

15.12.2016

Співвідношення ринкової
Ринкова
вартості майна або послуг,
Вартість активів
вартість майна
емітента за даними що є предметом нравочину,
або послуг, що є
до вартості активів
останньої річної
предметом
емітента за даними
фінансової
нравочину (тис.
звітності (тис. грн) останньої річної фінансової
грн)
звітності (у відсотках)

45343463

380935173

11.9

Зміст інформації:

Публічне акціонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» (далі-Товариство) «16» грудня
2016 р. отримало від одноосібного акціонера Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія «Нафто газ України» (далі-Компанія) Рішення
Загальних зборів акціонерів №75 від 15 грудня 2016 року про надання згоди на вчинення
Товариством значного правочину, а саме:
1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення
додаткової угоди №5 до Договору на транзит природного газу територією України від
12 лютого 2016 року №1602000328, укладеного між Компанією та Товариством.
2. Президенту Товариства Прокопіву І.Б. або особі, яка виконує його обов’язки, або іншій
уповноваженій ним особі, підписати додаткову угоду, зазначену в п.1 цього рішення.
• предмет правочину за договором: Виконавець зобов’язується протягом строку,
визначеного договором надати послуги з транспортування природного газу,
магістральними трубопроводами територією України на умовах договору, умов Контракту
від 19 січня 2009 року № ТКГУ між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз
України» і ПАТ «Газпром» «Об обьемах и условиях транзита природного газа через
территорию Украиньї на период с 2009 по 2019 годьі» та контракту між Національною
акціонерною компанією «Нафтогаз України» і AT «Молдовагаз» «Об обьемах и условиях
транспортировки газа по территории Украиньї в 2013 году» та інших компаній, які мають
контракти з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» з доповненнями
та технічними угодами до Контрактів, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити
послуги Виконавця. Предмет правочину за додатковою угодою: зміна обсягів транзиту
природного газу за договором, зміна вартості договору та терміну дії договору.
• ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до
законодавства: загальна вартість договору 45 343 462 620,99 грн. грн., в т.ч. ПДВ 7 557 243 770,17 грн.
• вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
380 935 173 тис. грн.
• співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
11,9%;
• загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти»
прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
рішення одноосібного акціонера з кількістю голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення: 6 494 611 600 шт.

