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

Титульний аркуш
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

Федорченко Вiталiй Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
02.10.2017

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 "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

02.10.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано* у

187 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

03.10.2017

(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

02.10.2017
(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)

1

2

28.09.2017

припинено
повноваження

Посада*

3
Член Наглядової Ради представник акцiонера "НАК
"Нафтогаз України"

4

5

Розмір частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)
6

Iльченко Iрина Вячеславiвна

. .

0.00000

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

Зміст інформації
Повноваження Член Наглядової Ради - представник акцiонера "НАК "Нафтогаз України" Iльченко Iрина Вячеславiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено вiдкликано акцiонером "НАК "Нафтогаз України" 20.09.2017 р. (дата вчинення дiї (дата отримання Товариством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера
-28.09.2017 р.) 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 - 3 мiсяцi. Рiшення прийнято акцiонером "НАК "Нафтогаз
України". Замiсть вiдкликаного акцiонером члена наглядової ради - представника обрано нового Члена Наглядової ради - представника акцiонера НАК "Нафтогаз України" - Алешкiвську
Галину Павлiвну.
Член Наглядової Ради 28.09.2017
призначено
представник акцiонера ПАТ
Алешкiвська Галина Павлiвна
. .
0.00000
"НАК "Нафтогаз України"
Зміст інформації
Член Наглядової Ради - представник акцiонера "НАК "Нафтогаз України" Алешкiвська Галина Павлiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено акцiонером "НАК
"Нафтогаз України" 20.09.2017 р. (дата вчинення дiї (дата отримання Товариством повiдомлення про замiну члена наглядової ради - представника акцiонера -28.09.2017 р.) 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, на який призначено особу - на один рiк, але не пiзнiше 08.06.2018р. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: з 2004
року по т.ч. НАК "Нафтогаз України", головний фахiвець Управлiння корпоративних прав. Освiта вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана, 2004,
правознавство, магiстр. Загальний стаж роботи 13 рокiв 10 мiсяцiв. Рiшення прийнято акцiонеромТовариства "НАК "Нафтогаз України".

