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 правлiння

Крячко Денис Вiталiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

18.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ
«МИКОЛАЇВГАЗ»
2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
54000, м. Миколаїв, вул. Погранична, буд. 159
4. Код за ЄДРПОУ
05410263
5. Міжміський код та телефон, факс
(0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
6. Електронна поштова адреса
Katerina.Karioti@mkgas.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на сторінці

75 (2580) Вiдомостi НКЦПФР

20.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

https://mk.104.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

20.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

14.04.2017

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Девiд Ентонi Ховард
Браун (David Antony
Howard Brown)

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення
припинити повноваження члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складi: Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard
Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, яке володiє часткою
у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової особи, яка обiймала посаду
Голови Наглядової ради, припиняються у зв'язку з закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами
акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник акцiонера часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена
Наглядової ради з 01.05.2016р., на посадi Голови Наглядової ради з 27.05.2016р.
14.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Iан Бьорд (Ian Bird)

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення
припинити повноваження члена Наглядової ради - Iана Бьорда (Ian Bird) - представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД
(PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, який володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих
iменних акцiй). Повноваження посадової особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку з закiнченням строку

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник акцiонера часткою у
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття
своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.
14.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Ушанов Iлля Юрiйович
(Ушанов Илья Юрьевич)

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення
припинити повноваження члена Наглядової ради - Ушанова Iллi Юрiйовича (Ушанов Илья Юрьевич) - представник акцiонера ОЛУБЕРА
ВЕНЧЕРС ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012%
(1 шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку з
закiнченням строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник
акцiонера часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.
14.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Мiлькевич Вiталiй
Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВа ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення
припинити повноваження члена Наглядової ради - Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1
шт. простих iменних акцiй). Повноваження посадової особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку з закiнченням

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

строку повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Представник акцiонера
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на
розкриття своїх паспортних даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.
14.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Кондратенко Iрина
Iванiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення
припинити повноваження члена Наглядової ради Кондратенко Iрина Iванiвна - представник акцiонера ПАТ "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА
КОМПАНIЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 25% +1 акцiя (2019401 шт. простих
iменних акцiй). Повноваження посадової особи, яка обiймала посаду члена Наглядової ради, припиняються у зв'язку з закiнченням строку
повноважень членiв Наглядової ради, обраних Загальними зборами акцiонерiв Товариства вiд 11.04.2016р. Часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних
даних. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 01.05.2016р.
14.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Девiд Ентонi Ховард
Браун (David Antony
Howard Brown)

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати
Наглядову раду Товариства у складi: Девiд Ентонi Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акцiонера ПЕСНЕРО
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi
0.000012% (1 шт. простих iменних акцiй). Представник акцiонера часткою у статутному капiталi емiтенда не володiє. Особа не надала згоди на

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi
обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
14.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Iан Бьорд (Ian Bird)

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати
Наглядову раду Товариства у складi: Iана Бьорда (Ian Bird) - представник акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO
INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих iменних
акцiй). Представник акцiонера часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх
п'яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
14.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Ушанов Iлля Юрiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати
Наглядову раду Товариства у складi: Ушанова Iллю Юрiйовича (Ушанов Илья Юрьевич) - представник акцiонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС
ЛIМIТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт.
простих iменних акцiй). Представник акцiонера часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
14.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Мiлькевич Вiталiй
Павлович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати
Наглядову раду Товариства у складi: Мiлькевича Вiталiя Павловича - представник акцiонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, яке володiє часткою у статуному капiталi Товариства у розмiрi 0.000012% (1 шт. простих
iменних акцiй). Представник акцiонера часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх
паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа
протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня. Строк, на який обрано посадову особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства.
14.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Резнiченко Наталiя
Анатолiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 14 квiтня 2017 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення обрати
Наглядову раду Товариства у складi: Резнiченко Наталiя Анатолiївна - представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна
акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", який володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 25% +1 акцiя (2019401 шт. простих
iменних акцiй). Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

2012-09.2014р. - Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник начальника вiддiлу,
09.2014-07.2016р. - Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", начальник вiддiлу Департаменту
майнових та корпоративних вiдносин, 08.2016 - Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України",
заступник начальника вiддiлу Управлiння корпоративних прав. Строк, на який обрано посадову особу - з 14.04.2017р до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

