
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
30.06.2020 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 18/1-1630 
 (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 

змінами) 

Голова 

правлiння 
      

Федорченко Вiталiй Михайлович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО 

ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 

2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03361075 

5. Міжміський код та телефон, факс  (80626) 42-33-06 (80626) 42-33-06 

6. Адреса електронної пошти office@oblgaz.donetsk.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 

проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення 

оприлюднення). 

Державна установа "Агентство з розвитку 

iнфраструктури фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про 

включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка 

здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у 

разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). 

  

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку  
http://oblgaz.donetsk.ua/osoblyva-informatsiia 30.06.2020 

 
(URL-адреса веб-сайту) 

  

(дата) 

 



 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада* 
Прізвище, ім'я, по батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в статутному 

капіталі емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26.06.2020 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової Ради - 

представник акцiонера 

НАК"Нафтогаз України" 

Воловик Владислав Валерiйович  0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Член Наглядової Ради - представник акцiонера НАК"Нафтогаз України" Воловик Владислав Валерiйович припинено  - вiдкликано  акцiонером "НАК "Нафтогаз України"  

26.06.2020 р. (дата вчинення дiї - дата отримання Товариством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера - 26.06.2020р.) Акцiями Товариства не володiє. 

Представляє iнтереси акцiонера НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному  капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято акцiонером НАК"Нафтогаз України". Замiсть вiдкликаного акцiонером члена 

наглядової ради - представника акцiонера обрано нового Члена Наглядової ради - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" - Кучерук Ольгу Петрiвну. 

 

26.06.2020 обрано 

Член Наглядової Ради - 

представник акцiонера 

НАК"Нафтогаз України" 

Кучерук Ольга Петрiвна  0.00000 

Зміст інформації 

Член Наглядової Ради - представник акцiонера НАК"Нафтогаз України" Кучерук Ольга Петрiвна обрано акцiонером "НАК "Нафтогаз України"  26.06.2020 р. (дата вчинення дiї - дата 

отримання Товариством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера 26.06.2020р.) Акцiями Товариства особисто  не володiє.  Представляє iнтереси акцiонера 
НАК "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720), який володiє часткою 38,28% в статутному  капiталi емiтента.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 

на який обрано особу - 3 роки, але не пiзнiше 22.04.2022р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 2015р. - TOB "АРЦIНГЕР БОНДАРЄВ ШКЛЯР ТА ПАРТНЕРИ", юрист; з 

2016р. по теперiшнiй час АТ "НАК "Нафтогаз України", начальник вiддiлу реформування корпоративного управлiння та розкриття iнформацiї Управлiння корпоративних прав. Освiта 

вища. Рiшення прийнято акцiонером НАК"Нафтогаз України". Посадова особа є представником  НАК"Нафтогаз України". 

 

 

Додаток 6 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 
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