
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

Публічне акціонерне товариство 
"УКРТРАНСГ43"

30019801

01021, м. Київ, Кловський узвіз 9/1 

(044) 280-39-04 (044) 461-20-95 

varetca-in@utg.ua

www.utg.ua

Відомості про прийняття рішення про 
надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення

Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" (далі-Товариство) 30 грудня 
2016 року отримало від одноосібного акціонера Публічне акціонерне товариство 
"Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі-Компанія) Рішення 
Загальних зборів акціонерів № 78 від 29 грудня 2016 року про схвалення та надання згоди 
на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:

1. Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме договір на 
транспортування природного газу магістральними трубопроводами між Товариством та 
Приватним акціонерним товариством "Газтранзит" з іноземними інвестиціями" від
29.04.2016 №1605000588.

Істотні умови правочину, а саме:
• предмет правочину: ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» зобов’язується надати Замовнику послуги з 
транспортування магістральними трубопроводами природного газу Замовника від пунктів 
прийманпя-передачі газу в магістральні трубопроводи до компресорної станції (КС) 
Тарутине, а Замовник зобов’язується внести плату за надані послуги з транспортування 
природного газу магістральними трубопроводами в розмірі, у строки та порядку, що 
передбачені умовами Договору;
• повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Приватне 
акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними інвестиціями», Україна, 04053, м. Київ, 
вул. Артема, 26-В, ЄДРПОУ 25273549;
• прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним 
товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним 
товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 
Закону України «Про акціонерні товариства»: посадова особа ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" -

mailto:varetca-in@utg.ua
http://www.utg.ua


член Правління Химко М.П. одночасно є членом виконавчого органу AT «Газтранзит»;
• сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 
плановий обсяг транспортування природного газу Замовника в період з 01.04.2016р. по 
31.12.2016р. складає 6 570 тис.куб.м на суму 4 849,45 тис.грн. Тарифи, за якими надаються 
послуги, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» встановлюються 
НКРЕКП;
• вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
380 935 172,00 тисяч гривень;
• співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 0,0013 %;
• інші істотні умови правочину: оплата вартості послуг за транспортування газу 
здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на рахунок 
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на умовах 100 відсотків попередньої оплати за десять днів до 
початку місяця, у якому буде здійснюватися транспортування газу. Остаточний 
розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Замовником до двадцятого 
числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням 
раніше перерахованих коштів;
• рішення одноосібного акціонера з кількістю голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 6 494 611 600 шт.

2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, з 
Приватним акціонерним товариством «Газтранзит» з іноземними інвестиціями», а саме 
додаткової угоди №1 до договору на транспортування природного газу магістральними 
трубопроводами від 29.04.2016 №1605000588 про подовження строку дії договору до
31.12.2017 з прогнозним обсягом транспортування природного газу 20500 тис. куб. м 
(двадцять мільйонів п ’ятсот тисяч кубічних метрів).
Істотні умови правочину, а саме:
• предмет правочину: продовження строку дії договору транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами від 29.04.2016 №1605000588 та відповідно збільшення 
обсягу транспортування природного газу;
• повне найменування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Приватне 
акціонерне товариство «Газтранзит» з іноземними інвестиціями», Україна, 04053, м. Київ, 
вул. Артема, 26-В, ЄДРПОУ 25273549;
• прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним 
товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним 
товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 
Закону України «Про акціонерні товариства»: посадова особа ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" -  
член Правління Химко М.П. одночасно є членом виконавчого органу AT «Газтранзит»;
• сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 
плановий обсяг транспортування природного газу Замовника в період з 01.01.2017 по
31.12.2017 складає 20 500 тис.куб.м на суму 15 131,46 тис. грн. Тарифи, за якими 
надаються послуги, відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» 
встановлюються НКРЕКП;
• вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
380 935 172,00 тисяч гривень;
• співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках): 0,004 %;
• інші істотні умови правочину: інші умови Договору транспортування природного газу 
магістральними трубопроводами від 29.04.2016 №1605000588 залишаються незмінними та 
є обов’язковими для виконання Сторонами;



• рішення одноосібного акціонера з кількістю голосуючих акцій, що проголосували «за» 
прийняття рішення: 6 494 611 600 шт.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади 

Президент

М.П.

V  ̂ 5 g ? 3 0 0 19801

Прокопів Ігор Богданович 

(ініціали та прізвище керівника)

30.12.2016

(дата)


