
                                                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) 

                        М.П. 
11.10.2017 

(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 
та факс емітента 

(80626) 42-33-06 (80626) 42-33-06 

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 11.10.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 194 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 

  
12.10.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці http://oblgaz.donetsk.ua 

в мережі 
Інтернет 

12.10.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                            Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

№ з/п 
Дата обліку (за 
наявності) 

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 
депозитарній системі 
або акціонером 

Повне найменування юридичної особи - 
власника пакета акцій або зазначення 

"фізична особа" 

Код за ЄДРПОУ - для юридичних 
осіб - резидентів або 
ідентифікаційний код з 

торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, де 
офіційно зареєстрований 

іноземний суб'єкт господарської 
діяльності - для юридичних осіб - 

нерезидентів 

Розмір частки 
акціонера до зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після 

зміни 
(у відсотках до 

статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 09.10.2017 10.10.2017 
Акціонерна компанія з обмеженою 

відповідальністю "Ендлес Мунлайт Лімітед" 
("Endless Moonlight Limited") 

2409607 0.000 24.949 

Зміст інформації 
Дата зміни   09.10.2017 р. Дата повідомлення емітента  акціонером 10.10.2017 р. Частка акціонера Акціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Ендлес Мунлайт Лімітед" ("Endless 
Moonlight Limited"), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 2409607, місцезнаходження: Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, CNT Tower, будова 
F,  у загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 24,949999 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 24,949999 %. 

2 09.10.2017 10.10.2017 
Аціонерна компанія з обмеженою 

відповідальністю "Трейдінг Філд Лімітед" 
("Trading Field Limited") 

2409410 0.000 24.949 

Зміст інформації 
Дата зміни 09.10.2017 р. Дата повідомлення емітента  акціонером 10.10.2017 р. Частка акціонера Аціонерна компанія з обмеженою відповідальністю "Трейдінг Філд Лімітед" ("Trading 
Field Limited"), Ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру 2409410, місцезнаходження: Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, CNT Tower, будова F у 
загальній кількості акцій змінилася з 0.000% до 24,949999 %, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 0.000% до 24,949999 %. 

3 09.10.2017 10.10.2017 ТОВ  "ГрандГаз С.А.Р.Л." В 179367 24.949 0.000 
Зміст інформації 
Дата зміни 09.10.2017р. Дата повідомлення емітента акціонером 10.10.2017 р. Частка акціонера ТОВ  "ГрандГаз С.А.Р.Л.", Код за ЄДРПОУ В 179367, місцезнаходження:6, рю Гійом 
Шнайдер, L-2522 Люксембург у загальній кількості акцій змінилася з 24.949% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 24.949% до 0.000%. 

4 09.10.2017 10.10.2017 ТОВ "ГесСіті С.А.Р.Л." В 179384 24.949 0.000 
Зміст інформації 
Дата зміни 09.10.2017 р. Дата повідомлення емітента  акціонером 10.10.2017 р. Частка акціонера ТОВ "ГесСіті С.А.Р.Л.", Код за ЄДРПОУ В 179384, місцезнаходження:6, рю Гійом 
Шнайдер, L-2522 Люксембург у загальній кількості акцій змінилася з 24.949% до 0.000%, у тому числі частка у загальної кількості голосуючих акцій змінилася з 24.949% до 0.000%. 

 
 

                           Додаток 8 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  


