
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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 03361402 

3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, будинок 142 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-27-00, 71-19-08 

5. Електронна поштова адреса: 03361402@afr.com.ua,  gas@chergas.ck.ua 

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

інформації: http://www.chergas.ck.ua 

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

нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 

ІІ. Текст Повідомлення  
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування 

уповноваженого органу, що його прийняв: 18.04.2018 року рішення прийнято на чергових загальних 

зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 

ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" (протокол № 15 від 18.04.2018 р.). 

Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання договорів на купівлю-

продаж природного газу для виробнича-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для 

забезпечення власних потреб об'єктів які знаходяться на балансі Товариства та його транспортування, які 

можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності проягом одного року з дати 

прийняття рішення на загальних зборах акціонерів 18.04.2018 р. 

Гранична сукупність вартості правочинів: до 977 496 тис. грн., або в еквіваленті інших видів валют.  

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 954 991тис. грн. 

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 

останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 50,1 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій:140866433 голосів. 

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 117 123 023  голосів. 

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 117 123 023 голосів. 

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

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  Буян Сергій Іванович  19.04.2018 


