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.
Голова Правлiння

Прохоренко О.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

01.07.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04053, м. Київ, Кудрявська, 26/28
4. Код за ЄДРПОУ
30019775
5. Міжміський код та телефон, факс
+38 044 4612951 +38 044 4612951
6. Електронна поштова адреса
a.rogina@ugv.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

02.07.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№121 Бюлетень. Цінні папери України

05.07.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ugv.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

05.07.2016
(дата)
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Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

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

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

1

2

3

4

5

1

24.06.2016

45466996.178

54865384

82.87

Зміст інформації:
30.06.2016 року Товариством було отримано рiшення Загальних зборiв акцiонерiв №40 вiд 24.06.2016 року. Нацiональною акцiонерною
компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером-власником 100% статутного капiталу Товариства було прийнято рiшення про
надання згоди про вчинення значного правочину, а саме укладення з Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України"
додаткової угоди до договору поставки природного газу щодо поставки у 2016 роцi 12 231 737,945 куб.м. газу загальною вартiстю 45 466
996,178 тис. грн., крiм того ПДВ - 9 093 399.235 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом договору, становить 45466996,178 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2015 року 54 865 384 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом договору, до вартостi активiв Товариства становить 82,87%.
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