
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 зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 

товариства 

ІІ. Текст Повідомлення  

ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) отримало від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 

30370711,  вих. № 152146 зв від 12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 

07.03.2018 року розмір пакета акцій "фiзичної особи", якій належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного 

акціонерного товариства залишився без змін, загальна кількість акцій становить 14 000 000  шт., загальна кількість 

голосуючих акцій  14 000 000 шт. Розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" складає  9,868445 % в загальнiй 

кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу товариства та 9,938493% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 

товариства. 

ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) отримало від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 

30370711,  вих. № 152146 зв від 12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 

07.03.2018 року розмір пакета акцій "фiзичної особи", якій належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного 

акціонерного товариства залишився без змін, загальна кількість акцій становить 14 000 000  шт., загальна кількість 

голосуючих акцій  14 000 000 шт. Розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" складає 9,868445 % в загальнiй 

кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу товариства та 9,938493% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 

товариства. 

ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) отримало від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 

30370711,  вих. № 152146 зв від 12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 

07.03.2018 року розмір пакета акцій "юридичної особи" NEWAVIT HOLDING AND FINANCE (NHF) LIMITED 

(НЕВАВІТ ХОЛДІНГ ЕНД ФАЙНЕНС (НХФ) ЛІМІТЕД (Кіпр)  (НЕ284324 місцезнаходження: кв/оф. А32, Нікосія, 

Кіпр, Чітрон, 30, 3-й поверх, 1075), якій належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного 

товариства залишився без змін,  загальна кількість акцій становить 9 370 000  шт., загальна кількість голосуючих 

акцій 9 370 000 шт. Розмiр частки акцiонера "фiзичної особи" складає  6,604809% в загальнiй кiлькостi акцiй у 

вiдсотках до статутного капiталу товариства та 6,651691% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй товариства. 

ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" 14.03.2018 року (вх. № 220 від 14.03.2018 року) отримало від ПАТ "НДУ" (код за ЄДРПОУ 

30370711,  вих. № 152146 зв від 12.03.2018 року) перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про 

проведення загальних зборів акціонерного товариства. Згідно даних переліку акціонерів сформованого станом на 

07.03.2018 року розмір пакета акцій "юридичної особи" Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України 

(Україна) (код 20077720, місцезнаходження: вул. Б. Хмельницького, буд. 6, м. Київ, 01001), якій належить 5 і 

більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства залишився без змін, загальна кількість акцій 

становить 14 142 708  шт., загальна кількість голосуючих акцій 14 142 708 шт. Розмiр частки акцiонера "фiзичної 

особи" складає  9,969038% в загальнiй кiлькостi акцiй у вiдсотках до статутного капiталу товариства та 10,039800% 

в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй товариства. 

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 15.03.2018 


