
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: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 03361419 

3. Місцезнаходження: 20300 Черкаська область, Уманський район, мiсто Умань, вулиця Дерев'янка, 

будинок 19 

4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-54-05,  4-81-63, 4-81-63 

5. Електронна поштова адреса: 03361419@afr.com.ua, umangaz_buh2@ukr.net  

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

інформації: http://umangaz.com.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 

ІІ. Текст Повідомлення  
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування 

уповноваженого органу, що його прийняв:  29.04.2017 року, чергові загальні збори акціонерів ПАТ 

"Уманьгаз". 

Предмет правочину: купівля природного газу.  

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до 

законодавства: не більше 100000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67825 тис. грн. 

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): 147,4%. 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 529 609 голосів. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 529 499 голосів. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 141 798 голосів. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів, " утрималися" 

387701 голосів. 

Істотні умови правочину, а саме: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 

100000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину.  

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні  Публічним акціонерним товариством "Уманьгаз"  

правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої п.2 ч.2 ст 71 Закону України "Про 

акціонерні товариства" (далі - Закон);  Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна 

компанія Нафтогаз України"  м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6,  КОД 20077720, акціонер, який 

одноосібно  володіє  25% + 1 шт. акцій товариства, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, 

що є його предметом правочину , перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ "Уманьгаз" , за даними 

останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.Інші істотні умови правочину:  статутом 

ПАТ "Уманьгаз" не визначені. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління  Мусієнко Олександр Миколайович 03.05.2017 


