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.
Президент

Прокопів Ігор Богданович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

18.11.2016
(дата)

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

18.11.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано 224 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних ^ j j 2016
у*
паперів та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.utg.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

18.11.2016
(дата)

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

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

1

16.11.2016

169.2

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

380935172.0

0.00004

Зміст інформації:
Публічне акціонерне товариство "УКРТРАНСГАЗ" 18 листопада 2016 року отримало
від одноосібного акціонера Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України" Рішення Загальних зборів акціонерів № 72 від 16.11.2016
року про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Істотні умови правочину, а саме:
• предмет правочину: ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» зобов'язується надати Замовнику послуги з
технічного обслуговування виробничих об’єктів і споруд, які належать ЗАМОВНИКУ на
праві власності, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити зазначені послуги;
• 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» (далі - Закон): посадова особа ПАТ
"УКРТРАНСГАЗ" - член Правління Химко Мирослав Петрович одночасно є посадовою
особою - членом виконавчого органу AT «Газтранзит»;
• сума коштів, що є предметом правочину: 169,2 тис.грн.;
• вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності за 2015 рік:
380935172,0 тис.грн.;
• співвідношення суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 0,00004 %;
• інші істотні умови правочину: оплата послуг здійснюється щомісяця до 20 числа місяця,
наступного за звітним;
• рішення одноосібного акціонера з кількістю голосуючих акцій, що проголосували «за»
прийняття рішення: 6 494 611 600 шт.

