
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

22.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 588 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правління    Кириняченко Вадим Валерійович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ"  

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 20300 Черкаська область, Уманський район, мiсто Умань, вулиця Дерев'янка, будинок 19 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 03361419 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (04744) 4-54-05,  4-81-63, 4-81-63 

6. Адреса електронної пошти 

 03361419@afr.com.ua, umangaz_buh2@ukr.net  

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://umangaz.com.

ua/ua/ 22.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Гранична сукупна 

вартість правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення граничної 

сукупної вартості правочинів до 

вартості активів емітента за 

даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 19.04.2019 100 000 61 953 161,4 

Зміст інформації: 

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування 

уповноваженого органу, що його прийняв: 19.04.2019 р., Загальні збори акціонерів ПАТ "УМАНЬГАЗ". 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, предметом яких є купівля природного 

газу.  

Гранична сукупність вартості правочинів: 100 000 тис. грн.  

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:  61 953 тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках):  161,4 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій: 1529609 голосів. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1529499 голосів. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:  1144798  голосів. 

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

Не брали участь у голосуванні - 387 701 голос. 

Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно 

умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних 

правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення. 

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку 

буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства. 

 


