
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової 
форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 
Голова Правління    Шипоша В.А. 

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

16.09.2015 
(дата) 

 
 
 
 
 
 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 
 

1. Повне найменування емітента 
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 84313 м. Краматорськ, Південна, буд. 1 
4. Код за ЄДРПОУ 
 03361075 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 (0626)42-33-06  , (0626)42-33-23  
6. Електронна поштова адреса 
 office@oblgaz.donetsk.ua     
 
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.09.2015 
 (дата) 
2. Повідомлення 173 Бюлетень. Цінні папери України  18.09.2015 
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

http://oblgaz.donets
k.ua/company/docu

ments/ в мережі Інтернет 17.09.2015 
 (адреса сторінки)  (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 

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) 

1 2 3 4 5 6 

15.09.2015 припинено 
повноваження 

Член та Голова Ревізійної 
комісії 

Федосєєв Андрій Альбертович АК  192260 
16.06.1998 Жовтневим РВ ДМУ 

УМВСУкраїни в Дніпропетровській 
обл 

0 

Зміст інформації: 
Повноваження Член та Голова Ревiзiйної комiсiї Федосєєв Андрiй Альбертович (паспорт: серiя АК номер 192260 виданий виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл. 16.06.1998р.) припинено з 15.09.2015 р. (дата вчинення дiї 15.09.2015) без прийняття рiшення вiдповiдним органом управлiння емiтента. Пiдстава 
такого рiшення - власне бажання Федосєєва Андрiя Альбертовича (заява вiд 31.08.2015р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 мiсяцi як Член Ревiзiйної комiсiї, 1 мiсяць як Голова Ревiзiйної комiсiї.  На посаду 
виконуючий обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї замiсть звiльненої особи обрано з числа членiв Ревiзiйної комiсiї - Алексеєнко Iрину Олександрiвну (протокол Ревiзiйної 
комiсiї  вiд 15.09.2015р.). Згiдно п. 6.15 Положення про Ревiзiйну комiсiю Ревiзiйна комiсiя Товариства правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi не 
менше 2 (двох) членiв Ревiзiйної комiсiї. 
 
15.09.2015 обрано Виконуючий обов'язки 

Голови Ревiзiйної комiсiї 
Алексеєнко Iрина Олександрiвна ВЕ  538026 

05.10.2001  Кiївським РВ ДМУ УМВС 
України в Донецькiй областi  

0 

Зміст інформації: 
Виконуючий обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї Алексеєнко Iрина Олександрiвна (паспорт: серiя ВЕ номер 538026 виданий Кiївським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi 05.10.2001) обрано з числа членiв Ревiзiйної комiсiї  15.09.2015 р.(дата вчинення дiї 15.09.2015) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - до обрання повного складу Ревiзiйної комiсiї  Загальними Зборами акцiонерiв. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 2010р. - 2015р.  -  начальник вiддiлу розрахункiв за газ ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ". Рiшення прийнято на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 
15.09.2015р.. 

 


