
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

08.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 674/29 

(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    Стойков Іван Миколайович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"ЧЕРКАСИГАЗ"  

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 18028, Черкаська обл., мiсто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 142 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 03361402 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (0472) 71-27-00, 71-19-08 

6. Адреса електронної пошти: 

 03361402@afr.com.ua, gas@chergas.ck.ua 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

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

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.chergas.ck.ua/aktsioneram/o

sobliva-informatsiya 08.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 
 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради (протокол №1/3-Ф від 07.04.2021 року) вирішено створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ АТ 

"ЧЕРКАСИГАЗ" - ФІЛІЯ "ЖАШКІВСЬКЕ ВІДІЛЕННЯ" (Місцезнаходження Філії: 20301, вул. Грушевського, 43/1 м.Умань). 

Функції які буде виковувати філія: Філія створена  для  здійснення задоволення  потреб у її послугах (роботах, діяльності), отримання 

прибутку від вкладеного капіталу та реалізації на його основі соціально-економічної заінтересованості акціонерів АТ "Черкасигаз" а також 

економічних та соціальних інтересів трудового колективу. 

Головною метою Філії є виконання статутних видів діяльності Товариства в межах територій, визначених Положенням про філію, а також 

господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку. 

Філія має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. 

Окремі види господарської діяльності, для провадження яких відповідно до норм чинного законодавства України необхідно отримати 

спеціальний дозвіл або ліцензію, провадяться Філією за умови отримання таких дозволів або ліцензій АТ "Черкасигаз" в установленому 

порядку. 

 

 


