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

Шульга Вiталiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення
значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
76010, Iвано-Франкiвськ, вул. Ленкавського, 20
4. Код за ЄДРПОУ
03361046
5. Міжміський код та телефон, факс
0342501622 0342501602
6. Електронна поштова адреса
pat@ifgas.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.03.2017

2. Повідомлення опубліковано у*

65(2570) Вiдомостi ДКЦПФР

05.04.2017

(номер та найменування офіційного
друкованого видання)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

№
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

29.03.2017

308700.00

1996105.00

15

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 308 700 000,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 00 копiйок);
Загальна кількість голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за
рішенням ЗЗА з даного питання порядку денного проголосували 13 741 761 шт. голосуючих акцій, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» 3 787 259 шт. голосуючих акцій, «проти»- «0»
2

29.03.2017

308700.00

1996105.00

15

Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 308 700 000,00 грн. (триста вiсiм мiльйонiв сiмсот тисяч гривень 00 копiйок);
Загальна кількість голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за
рішенням ЗЗА з даного питання порядку денного проголосували 13 741 761 шт. голосуючих акцій, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» 3 787 259 шт. голосуючих акцій, «проти»- «0»
3

29.03.2017

Зміст інформації:

1041600.00

1996105.00

52

№
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

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності (у відсотках)

5

Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 1 041 600 000,00 грн. (один мiльярд сорок один мiльйон шiстсот
тисяч гривень 00 копiйок); Загальна кількість голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в
ЗЗА - 13 741 761 штук, за рішенням ЗЗА з даного питання порядку денного проголосували 13 741 761 шт. голосуючих акцій, з них, «за»9 954 502, «утримався» - 3 787 259 шт. голосуючих акцій, «проти»- «0»
4

29.03.2017

134703.42

1996105.00

7

Зміст інформації:
Згiдно рiшення ЗЗА вiд 29.03.2017. Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для
чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на:
- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 134 703 420,00 грн. (сто тридцять чотири
мiльйони сiмсот три тисячi чотириста двадцять гривень 00 копiйок). Загальна кількість голосуючих акцій 13 783 808 штук., кількість
голосуючих акцій, що зареєстровані для участі в ЗЗА - 13 741 761 штук, за рішенням ЗЗА з даного питання порядку денного проголосували
13 741 761 шт. голосуючих акцій, з них, «за»- 9 954 502, «утримався» - 3 787 259 шт. голосуючих акцій, «проти»- «0»

