Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
В.о. Голови Правлiння

Чаус В'ячеслав Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.03.2018

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
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04053, м. Київ, вул. Кудрявська 26/28
4. Код за ЄДРПОУ
30019775
5. Міжміський код та телефон, факс
044 4612951 4612951
6. Електронна поштова адреса
a.rogina@ugv.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.03.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

48 (2801) Бюлетень «Вiдомостi НКЦПФР»

12.03.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ugv.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

12.03.2018
(дата)

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

05.03.2018

81 631 363,320

115 673 509

70,57

Зміст інформації:
05.03.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною акцiонерною компанiєю "Нафтогаз України" як єдиним акцiонером-власником
8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 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 сумарним обсягом до 14 028,9 млн.куб.м природного газу та вартiстю до 81 631 363,320 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом договору, становить 81 631 363,320 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року згiдно з неаудованою фiнансовою звiтнiстю становить 115 673 509 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом договору, до вартостi активiв Товариства становить 70,57 %.

