
Протоколи

Засiдань Лiчильноi KoMicii

позачергових загальних зборiв акцiонерiв
( далi Загальних збЬрiв) Д

1б.09.202l n



засiдання тимчасовоi Лiчильноi KoMicii
Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ'ОТернопiльмiськгаз''

вiд 1б.09.202l р.

Присутнi члени тимчасовоТ лiчильноТ KoMiciT:l. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П
3. Ярочька О.М

Питання ЛЬ 1

Обрання Лiчильноi KoMici'i Загальних зборiв Товариства.

Слvхали: БобрiвцЯ в,л. - головУ правлiннЯ Товариства, який запропонував обрати ЛiчильнуKoMiciю ЗборiВ Товаритсва в наступному складi:
панюс Га.пина Михайлiвн а
Губрик Надiя Петрiвна
яроцька олександра Михайл i вна

пiдсумки голосування :

Не брали участь в голосуваннi - 0 голосiв
За бюлетнями, визнаними недiйсними - 0 lголосlв
Всього
В тому числi:

.6 за 6.

"проти"
"утримались'О

голова koMicii
Члени KoMiciT:

Прийняте рiшення:

Обрати персонtшьний склад ЛiчильноТ KoMiciT:

Панюс Га"гlина Михайлiвна - голова KoMiciT:

Члени KoMicii:
Губрик Надiя Петрiвна
яроцька олександра Михайлiвна

- 16994 голосiв - l00,0 вiдсоткiв

, 16994 голоси - 100,0 вiдсоткiв- 0голосiв - 0вiдсоткiв
- 0голосiв - 0вiдсоткiв

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька о.М.



ПРОТОКОЛ NЬ 2

засiдання Лiчильноi KoMicii
Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ''Тернопiл ьмiськгазrО

вiд 16.09.2021 р.

Присутнi члени Лiчильноi KoMiciT:
l. Панюс Г.М.
2. Губрик Н,П
3. Яроцька О.М

Питання ЛЬ 2

Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.

загальних зборiВ акцiонерiВ Шамрая Анатолiя Федоровича та секретарем Мельничук СтефанiюПетрiвну.

не бра_lrи участь в голосувап#'О"'-Ъ';:i,:СУВаННЯ 
:

за бюлетнями, визнаними недiйсними - 0 голосiв
Всього
В тому числi:

66 
за 66

"проти"
"утримались'О

Голова KoMici'i
Члени KoMicii:

Прийняте рiшення:

обрати головою Загальних зборiв akuioHepiB Товариства Шамрая Анатолiя Федоровича,
секретарем Мельничук Стефанiю Петрiвну.

- 16994 голосiв - 100,0 вiдсоткiв

- 16994 голоси -100,0 вiдсоткiв
- 0голосiв - 0вiдсоткiв
- 0голосiв - 0вiдсоткiв

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.



Протокол ЛЬ 3

засiдання Лiчильно'i koMicii
Загальних зборiв акцiонерiв
ПРАТ "Тернопiл ьмiськгазr'

вiд lб.09.202l р.

Присутнi члени лiчильноi KoMiciT:
l. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П
3. Яроцька о,М

Питання ЛЬ 3

Затвердясення порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.

СлухаllU! Шалlраяl. Ф, голову З_агальних зборiв акцiонерiв Товариства. якийзапропонував наступний регламент роботи :

- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 30 хвили}{.- ЧаС ДЛЯ ВИСТУПiВ УЧаСНИКiВ У дебатах ,u об.о"ореннях з питань порядку денного _ до 5хвилин.
- Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин.- Для виступiв на Зага-гlьних зборах unuion.piu Товариства слово може бути наданелише акцiонерам або ix уповноваженим особuпц ,u представникам Правлiння, НаглядовоiраДи, Ревiзiйноi KoMiciT та бУхгалтерii ToBap".r"u. 

-'

- Yci запитання, звернення по питанням порядкУ денного Загальних зборiв акцiонерiвтовариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно уписьмовому виглядi Головi та секретарю Зага-llьниi зборiu u*цiопфiв Товариства черезЧЛеНiВ ЛiЧИЛЬНОi KoMicii, ЩО ПРИС}Тнi у запi, оо *оr.rrrу початку розгляду вiдповiдногоПИТаННЯ ПОРЯДКУ Денного iз зазначенням прiзвища та iMeHi 1наtrЁ"i"uпп") акцiонера абойого представника, та засвiдченi ix пiдписом.
- Голосування з питань порядку денного Зага-пьлих зборiв акцiонерiв проводитьсявиключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i ,Ъп.r, 

"i"* буп" затвердженi
iffiiJj'^#i::;X"#J;TBa Та якi були u"ouni |"uсникам загальних зборiв aK,tioHepiB

- Обробка бюлетенiв здiйснюеться шляхом пiдрахунку голосiв членами Лiчильноi.KoMiciT, Пiдрахунок_голосъ за результатами голосування з питання кОбрання ЛiчильноГKoMicii Загальних зборiв То"арист"а> здiйснюa ,"r"u.oBa лiчильна комiсiя. оголошеннярезультатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснюс Голова Загальних зборiв акцiонерiвТовариства.
- БюлетеНь длЯ голосуваНня визнаеТься недiйСним У разi, якщо BiH вiдрiзнясться вiдофiцiйно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера(уповноваЖеногО представНика). БюЛетЪнi длЯ голосуваНня, щО визнанi недiйсними, невраховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
- Бюлетень для голосування не враховуеться Лiчильною комiсiею у разi, якщо неможливО визначитИ волевиявЛення акцiОнера З питання порядку денного Зага-llьних зборiвакцiонерiв Товариства (у бюлетенi для голосування позначенi два i бiльше варiантиголосування за проект рiшення питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiвТовариства; У бюлетенi Для ГолосУвання вiдсуiня 

"io";.nu акцiонера у полях uruu. unoo.",i



чи (утримався)), KpiM того, бюлетень для голосування не врахову€ться лiчильною комiсiею,яКщо BiH не надiйшов до лiчильноi KoMiciT у u.ru"оuлений TepMiH або у ньому мiстятьсяcTopoHHi написи таlабо виправлення.
- Засоби масовоi iнформацiт на Зага-гlьнi збори акцiонерiв Товариства не допускаються.особи, якi не с акцiоньрами Товариства або ix представниками, посадовими особамитовариства, запрошеними особами ,u Збор" - на Загал'ьнi збори акцiонерiв не допускаються.- ПротокоЛ ЗагальниХ зборiВ акцiонерiВ ТоваристВа вiд lMeHi Загальних зборiвакцiонерiВ ТоваристВа пiдписуЮтi обранi Голова ,u СЪ*р.ruр Зu.-",rих зборiв aKtticlHepiBТовариства.
- З ycix iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведенtlя t{их Заl.аlьtlихзборiв акцiонерiв Товариства-керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх поJlожеllь та чинноl-озаконодавства Украiни.

Пцсумки голосування :

Не брали участь в голосуваннi - 0 голосiв

за бюлетнями, визнаними недiйсними - 0 голосiв

Всього
В тому числi:

" зл''
"проти"
"утримались'О

- 16994 голоси

16994 голоси
0 голосiв
0 голосiв

- l00,0 вiдсоткiв

-l00,0 вiдсоткiв
- 0 вiдсоткiв
- 0 вiдсоткiв

Прийняте рiшення:

Затвердити регламент роботи Зага-гlьних зборiв акцiонерiв Товариства:

- Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до з0 хвилин.- Час для вистУпiв Учасникiв У Дебатах * ,iо."""iеннях з питань порядку денного - до 5хвилин.
- Час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин., Для виступiв на Зага,гlьних зборах aKuioHepiB Товариства слово може бути наланелише акцiонерам або ix уповноваженим особам та представникам IIравлiння. [IагляJlсlвtli.

ради, Ревiзiйноi KoMicii та бухгалтерii Товариства.
- Yci запитання, звернення по питанням порядкУ денного Загальних зборiв акцiонерiвтовариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно уПисЬМовому виглядi Головi та секретарю Загальних зборi" а*цiоrер; iЙ;.r"i'""о..членiв Лiчильноi KoMiciT, I,rIo присутнi у запi, до моменту початку розгляду вiдповiдногопитання порядку денного iз зазначенням прiзвища та iMeHi 1наruЁн!вання; акцiонера абойого представника, та засвiдченi iх пiдписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв проводитьсявиключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i тЪкст, Йх Оули затвердженiНаглядовою радою Товариства, та якi були ьи'да"i yru.n"naM Загальних зборiв акцiонерiвТовариства для голосування.
- Обробка бюлетенiв здiйснюсться шляхом пiдрахунку голосiв членами ЛiчильноikoMicii, Пiдрахунок_голосiв за результатами голосування з питання <обрання ЛiчильноiKoMicii Зага,гlьних зборiв ТоварЙства) здiйснюч ,"""u.oBa лiчильна комiсiя. оголошення

i:'#ЖВ.ГОЛОСУВаННЯ 
Та ПРИЙНЯТИХ РiШеНЬ ЗДiйснюс Голова Загальних зборiв акuiонерiв



- Бюлетень для голосування визнаеться недiйсним у разi, якщо BiH вiдрiзнясться вiдофiцiйно виготовленого Товариством зрiвка та/або на ньому вiдсутнiй пiдпис акцiонера(Уповноваженого представника). Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, невраховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
- БюлетенЬ Для голосування не врахову€ться Лiчильною комiсiсю у разi, якщо неможливО визначитИ волевиявЛення акцiОнера З питаннЯ порядкУ денногО Загальних зборiвакцiонерiв Товариства (у бюлетенi для .bno.y"un"" позначенi два i бiльшtе варiантиголосуванНя за проект рiшенНя питаннЯ порядкУ денного Зага,rьних зборiв aKltioHepiBтовариства; У бюпетенi Для Голосування вiдсуiня вiдмiтка акцiонера у полях (за)" (проти))чи (утримався>), KpiM того, бюлетень для голосування не врахову€ться лiчильною комiсiсю,ЯКЩО BiH Не НаДiЙШОВ ДО ЛiЧильноТ KoMiciT у ;.r;;;;лений TepMiH або у ньому мiстятьсяcTopoHHi написи та/ або виправлення.
- Засоби масовоI iнформацii на Загальнi збори акцiонерiв Товариства не допускаються.особи, якi не е акцiоньрами Товариства або ix представниками, посадовими особамитовариства, запрошеними особами ,rа Збор' - на Загалiнi збори акцiонерiв не допускаються.- Протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iMeHi Загальних зборiвакцiонерiв Товариства пiдписlтотi обранi Голова,u Съ*р.rар За.алuних зборiв акцiонерiвТовариства.
- З ycix iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення цих Загальнихзборiв акцiонерiв Товариствu-*aру"ur"ся нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинногозаконодавства Украiни.

голова koMicii
Члени KoMicii:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.

цька о.М.



ПРОТОКОЛ NЬ 4

засiда ння Лiчил ьноТ KoMiciT
Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ "ТернопiльмiськгазrО

вiд 16.09.2021 р.

Присутнi члени лiчильноТ KoMicii:
1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П
3. Яроцька о.М

Питання J\b 4
Припинення повноважень членiв НаглядовоТ рали Товариства

Слvхалu: Шамрая д.Ф, голову Загальних зборiв акцiонерiв .Говариства. 
який

запропонував проект рiшення :

l,Припинити повноваження членiв НаглядовоТ рали Товариств: Мусял Любомири
мирославiвни, Рябого Михайла Володимировича' Ярочького Степана Петровича , ПищаIгоря Ярославовича, Куницi .Щарини Леонiдiвни уповноваженого представника
ЮРИДИЧНОi ОСОбИ НАК <НафТОГаЗ УКРаiни>, в зв'язку iз закiнченням TepMiHy
повноважень.

Пцсумки голосування :

Не брали участь в голосуваннi
За бюлетнями, визнаними недiйсними
Всього
В тому числi:

66 за 66

"проти"
"утримапись'О

Вирiшили:

Голова KoMiciT
Члени KoMiciI:

- 16994 голоси

- 16994 голоси
- 0 голосiв
- 0 голосiв

- 0 голосiв
- 0 голосiв

- 100,0 вiдсоткiв

l00,0 вiдсоткiв
0 вiдсоткiв
0 вiдсоткiв

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

l,Припинити повноваження членiв Наглядовоi ради Товариств: Мусял Любомири
Мирославiвни, Рябого Михайла Володимировича, Яроцького Степана ПЁтровича, ПищаIгорЯ Ярославовича, Куницi .Щарини Леонiдiвнr уповноваженого представника
ЮРИДИЧНОi ОСОбИ НАК <НафТОГаЗ УкРаТни>, в зв'язку iз закiнченням TepMiHy
повноважень.

?-ъ-



Цротокол ЛЬ 5

засiдання Лiчильноii koMici[

З.iт:lх зборiв акцiонерiв
ПРАТ "Тернопiльмiськ.чr'i

вiд 16.09.202l р.

t члени лiчильнот koMicii:
Панюс Г.М.
Губрик Н.П
Яроцька о.М

про обрання членiв наглядов"r rIr;i:ffi*"'
Слvхала: IЦамрая А,Ф, голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. який;iffiHln:^rffib##'iffiff.o,.оЙ,у"uпп"-' про'опосувати за обрання ч.llенiв

Присутнi
l.
2.

з.

голова koMiciii
Члени KoMiciii:

Пцсумки кумулятивного голосування :Не бра-гlи участь в голосуваннi - 0 голосiв

16,16 вiдсоткiв
83,84 вiдсотки

Всього - 71235 голосiв

_ Вrрiшили: Обрати
зборами Товариства CTaTyiy та

наглядову ралу Товариства у складi,
внесених пропозицiй вiд акцiонерiв:

згlдно прийнятого Загальними

Каг
Kar
Каr
Каr

{gt
Паrrюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька о.М.

ик акцiоне iвця В.Л. - пляс Олег Па"пЙЙ".ч

й Степан Петрович
Бобрiвця БЛlБй

к акцiоне
ВОЛОДИМИР ЙЙЙЙБВЙ

Кандидат

Скоропляс ОлегБобрiвця В.Л.

ъRпбпi-,,- l) гr

| Кiлькiсть.JлББ
при
кумчлятианомy
го.ttосувQннi 

_

l2565

уrDцл .lJ.Jl - rяоиИ lvlИХМЛО

ъ
пlпттсD П с-л---_. ;;-

ВолодимиDович
Кандидат З. ПрелББйкЪ*,rь

1 5385

ии Uтепан l з980

Випiпlи.пи:

ItиЩ lГОD ЛDослаRоRиц
l l етровський Вололимир

121 85
17l20

пляс олег ПаллайовичКандидат 2. П ник акцiон
Бобрiвця В.Л - Я й Степан ПКандидат 4. П

цдя В.Л - Пиц r
вник акцiоне

в тому числi:



засiдання Лiчильно[ koMicii
З.iт:1, зборiв акцiонерiв
ПРАТ "Тернопiльмiськгазr'

вiд lб.09.2021 р.

Присутнi члени лiчильноi KoMicii:l. Панюс Г.М.
2, Губрик Н.П
3. Яроцька о.М

питання Ль б

ЗатверлжсеIIня yм,

1;;;й;;;";"'Ъ",",*тн:l,,"1ъi:Т#'r"*,il"ff."*#;;"нff"l'"1#^:il',ffil
товариства договору з головою та членами Наглядово[ ради Товариства.

вiд iMeHi Товариства
головою НаглядовоТ рuдr.

(( зац
a( ..проти"
"утримались"

голова koMicii
Члени KoMicii:

слухали: Шамрая А,Ф, голову Зага-гlьних зборiв акцiонерiв Товариств а, якийзапропонував
,"";"'.ЪТРДИТИ 

УМОВИ ДОГОВОРУ, Що укладаеться, з головою та членами наглядовоi рад"
2,уповноважити голову правлiння Товариства на пiдписаннядоговору з членами Наглядовоi рад, Товарист""";;;;; Зборiв - з

пiдсумки голосування :

- 14247 голосiв - 83,84 вiдсотки- 0голосiв - 0вiдсоткiв- 2747 голосiв - l6,16 вiдсоткiв

0 голосiв
0 голосiв

16994 голосiв l00,00 вiдсотки

Результати голосування :

'"";r'.1ТРДити 
умови договору' що укладаеться' з головою та членами Наглядовоi рuд,

2.Уповноважити голову правлiння Товариства на пiдписання вiд iMeHi Товариствадоговору з членами НаглядовоТ рuд" Товарисiва, голову Зборiв - . .опоuою НаглядовоТ ради.

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

протокол Ль б



Протокол ЛЬ 7

засiдання ЛiчильноI KoMiciii

З.1g':1* зборiв ч*цiоr.рЪ
ПРАТ "Тернопiльмiськгазr'

вiд 16.09.2021 р.

Присутнi члени лiчильноi
l. Панюс Г.М.
2, Губрик Н.П
З. Яроцька о.М

KoMiciT:

Питання J\ъ 7

ПрипинеНня повноВа}кень членiв Ревiзiйноi KoMiciT Товариства
Слухали: Шамрая А,Ф, голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариств а, якийзапропонував

1,припинити повноваження членiв Ревiзiйнот koMiciT Товариства: Михайленка днтона
,TllЖ;; *ffiъ жiН-JВановича, 

Панчук Свiтлани M;;n;i;,, в зв,язку iз
2.вважати повноваження членiв Ревiзiйнот koMiciT Товариств&, Що дiяли на моментпроведення цих Зага,гlьних зборiв Товариства, припиненими з моменту прийняття цьогорiшення Загальними зборами To"up".r"u.

пiдсумки голосування :

не 
_брали участь в голосуваннi - 0 голосiв

за бюлетнями, визнаними недiйсними - 0 голосiвВсього - 16994 голоси - 100,0 вiдсоткiв
В тому числi:

" за " - lбgg4 голоси - 100,0 вiдсоткiв"проти'О - 0голосiв - 0вiдсоткiв"Утримались'о - 0голосiв - 0вiдсоткiв

Вирiшили:
1,припинити повноваження членiв Ревiзiйнот koMicii Товариства: Михайленка днтонаолеговича, {зюби Богдана Iвановичао Панчук Свiтлани Ми*олаьни в зв'язку iззакiнченням TepMiHy повноважень.

2.вважати повноваження членiв Ревiзiйноi koMiciT Товариство, Що дiяли на моментпроведення цих Зага-гtь_них зборiв Товариства, припиненими з моменту прийняття цьогорiшення Загальними зборами To"up""r"u.

голова koMicii
Члени KoMicii:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.



Цротокол ЛЬ 8

Кандидат l. Панюс Галина Михайлiвна
Кандидат 2. Акцiонер [зюба Богдан Iванович
Кандидат 3.Дудар Галина Свгенiвна

згiднО прийнятоГо Зага,гlьнИми збораМи ТовариСтва СтатуТу та внесеНих пропозИцiй вiдакцiонерiв.

засiдання Лiчильно[ KoMici[

З.iglgх зборiв ч*цiо".рi"
ПРАТ "ТернопiльмiськгазОО

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроц.ка о.М.

Присутнi члени лiчильноТ
1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П
3. Яроцька о.М

питання лlь 8

Про обрання членiв Ревiзiйно.i KoMici[

Слухали: Шамрая А,Ф, голову Загальних зборiв акцiонерЪ Товариств а, якийзапропонував
ЁJfi",:r:il'JffiТОГО ГОЛОСУВаННЯ ПРОГОЛОСУВаТИ За Ъбрurr"^ .rЙi" ревiзiйноi KoMicii

Кандидат l. Панюс Га-пина Михайлiвна
Кандидат 2. Акцiонер !зюба Богдан Iванович
КаНДидат 3.Дудар галина свгенiвна

вiд 1б.09.2021 р.KoMiciT:

не 
_бра.гlи участь в голосува"#'О''ЧY;:I}СУВа Н НЯ :

За бюлетнями, визнаними недiйсними - 824l голосiв - lб.lб
в ToMv чиспi. 

Всього - 4274l голосiв - 83,84
вlдсоткlв
вiдсотки

Голова KoMiciI
Члени KoMicii:

гому числl

кiлькiсть голосiв
для кумулятивног
голосування

l6826

l5497

l0418

Вирiшили: . Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у склалi:



вiд

засiдання Лi чильноi koMici[

З.l{эl"х зборiв акцiонерiв
ПРАТ "Тернопiльмiськгаз''

0 голосiв
0 голосiв

14247 голосiв - 83,84 вiдсотки
0голосiв - 0 вiдсоткiв
2747 голосiв - 16,1б вiдсоткiв

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Вирiшили:
l, Затверлити умови договору, Що уклада€ться з головою та членами Ревiзiйноi koMicil.Товариства.
2. Уповноважити голову правлiння Товариства на пiдписання вiд iMeHi Товариствадоговору з головою та членами РевiзiйноТ KoMiciT Товариства.

Присутнi члени лiчильноТ KoMicii:
l. Панюс Г.М.
2, Губрик Н.П
3. Яроцька О.М

16.09.2021 р.

питання лlь 9

затвердкення умов договоруl Що укладасться з головою та членами РевiзiйноikoMicil Товариства та визначення особи, 
-яка 

уповноважусться на пiдписання вц iMeHiТовариства договору(контракry) з головою та членами Ревiзiйноi KoMicii Товариства
Слyхали: .Шамрая А.Ф, голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якийознайомив акцiонерiв з умовами договору, що уклада€ться з головою та членами РевiзiйноikoMiciT Товариства та визначив особу, яка уповноважусться на пiдписання вiд iMeHi ТоваристваЛОГОВОРУ( КОНТРаКТУ) З ГОЛОВою тачленами Ревiзiйноi KoMiciT iouupr.r"a _голову правлiнняТовариства.

пiдсумки голосування :

Всього

В тому числi:

"за"
"проти"
"утримались'О

- 16994 голосiв - 100,0 вiдсоткiв

голова koMicii
Члени KoMicii:

Протокол ЛЬ 9



Протокол Лb 10

засiдання Лiчильноi KoMicii
Заг1l,них зборiв акцiонерiв
ПРАТ "Тернопiл ьм icb кгазrО

Присутнi члени лiчильнот *ori"ii, "iД 16,09,202t р,
l. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П
3. Яроцька О.М

Питання М 10

про поперецн€ надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можутьвчинятиСя Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборiв, iззазначенням характеру правочrлнiв та ii граничноr .уфrr,оi. rч|rо.rl
Слvхали: Шамрая А,Фо голову Загальних зборiв акцiонерiв Товариств а, якийознайомивакцiонерiВ ТоваристВа прО попереднС надання згоди на вчинення знач}{их правочинiв. якiможуть вчинятися Товариством протягоМ одного року з дня проведення загальних зборiв. iззазначеннЯм характеРу правочиНiв та Тх ,pu"""noT cy*yn"oT BapTocTi.

пiдсумки голосування :

Не брали участь в голосуваннi - 0 голосiв
за бюлетнями, визнаними недiйсними - 0 голосiвВсього lбgg4 голосiв - 100,0 

"io.bl*i,б тому числt:
" за r' - lбg94 голоси - 100,00 вiдсотки"ПРОТИ" - 0 голосiв - о'вiдсЙiв"Утримались"-0голосiв-O"й.Ъr-i"

Вирiшили:
1.Надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв для забезпечеrlня розltодiлуприродного газу на територiт здiйснення лiцензоru"оi дiяльностi Товариством протягом небiльше, як одного року з дати прийняття цього рiшення загаJ,Iьними зборами акцiонерiв на:- закупiвлю природного гiву граничною сукупною вартiстю 200,0 ,nn..pn. гривень ;- надання послуг з транспортування природного г€ву магiстральними трубопроводамиграничноЮ сукупною вартiстю I00,0 млн.грн. гривень;- надання послуг з транспортування природного газу розподiльними трубопроводамиграничною сукупною вартiстю 200,0 млн.грн. гривень;

;"i""#.#1*uТ*"'1боR;ованостi За прироДний газ та послуги балнсування, згiдно
:;Ё":"Y""ý::,х,, *л з 1-1 _ 

gp" ..- *,- ;;;;;;;t' ; ;:;",";}i; хнжт ff;'^ i:;;;.;;;,';;;;dтffiъJfiI
2. ДопVчити гпппрi ппоо-i,,,,- Tl- л.т. ._т_ .2, ,.Цопrчити головi правлiння Пф'<Теi"о.,lr,"ri."-.#;;;;'J;i"'.;"JrЖХ;Ж"r"

договорlв.

голова koMicii
Члени KoMicii:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька о.М.


