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

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів

Голова
правлiння

Федорченко Вiталiй Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
12.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

2. Організаційно-правова
форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

3. Місцезнаходження
емітента

84313 м.Краматорськ вул. Пiвденна, 1

4. Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента

03361075

5. Міжміський код, телефон
(80626) 42-33-06 (80626) 42-33-06
та факс емітента
6. Електронна поштова
адреса емітента

office@oblgaz.donetsk.ua

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

12.06.2018
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано* у

111 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

13.06.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

http://oblgaz.donetsk.ua
(адреса сторінки)

* Зазначається при поданні до Комісії

в мережі
Інтернет

12.06.2018
(дата)

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер,
дата видачі, орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0.00000

1
2
3
4
5
11.06.2018
обрано
Голова Наглядової Ради
Латиш Раїса Олексiївна
. .
Зміст інформації
Голова Наглядової Ради Латиш Раїса Олексiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 11.06.2018 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними Зборами
акцiонерiв 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 11.06.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Cтрок, на який призначено особу 1 рiк, але не пiзнiше 20.04.2019 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2008р. -по теперiшнiй час: Центр професiйно-технiчної
освiти № 2 м. Харкова, старший майстер, 2015-2018рр.: ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член Наглядової Ради. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" 11.06.2018 р.
(Протокол вiд 11.06.2018). Посадова особа є представником акцiонера АТ компанiї "Ендлес Мунлайт Лiмiтед" ("Endless Moonlight Limited").
11.06.2018
обрано
Секретар Наглядової Ради
Нiколаєв Владислав Вiталiйович
. .
0.00000
Зміст інформації
Секретар Наглядової Ради Нiколаєв Владислав Вiталiйович (не надав згоди на розкриття паспортних даних) обрано 11.06.2018 р. з числа членiв Наглядової Ради, обраних Загальними
Зборами акцiонерiв 20.04.2018 р. (дата вчинення дiї 11.06.2018р.) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00% на суму 0.01 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 1 рiк, але не пiзнiше 20.04.2019 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2017-2018 рр. ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", член
Наглядової ради. Рiшення прийнято Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" 11.06.2018р. (Протокол вiд 11.06.2018р.). Посадова особа є представником акцiонера - компанiї "Трейдiнг
Фiлд Лiмiтед" (Treding Field Limited").

