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



Шестерненко Д.І.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

08.07.2016
(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 "Гадячгаз"
2. Організаційно-правова форма
	Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
	37300 м.Гадяч, вул.Будька 26 а
4. Код за ЄДРПОУ
	05524660
5. Міжміський код та телефон, факс
	(05354) 2-15-47, (05354)2-15-47
6. Електронна поштова адреса
	g_gas@poltava.ukrtel.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
08.07.2016

(дата)
2. Повідомлення
126 "Бюлетень.Цінні папери"

12.07.2016
 опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці
gadyachgas.at.ua
в мережі Інтернет
14.07.2016

(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
07.07.2016
припинено повноваження
Член правління
Бєрікул Юрій Васильович
ЕО 851703
02.11.2000 Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській обл.
0
Зміст інформації:
Згідно рішення Нарлядової ради ПАТ "Гадячгаз" від 07.07.2016 р. Протокол №3/16 припинено повноваження члена правління ПАТ "Гадячгаз" Бєрікула Юрія Васильовича (паспорт ЕО №851703 виданий Вознесенським МРВ УМВС України в Миколаївській обл. 22.11.2000 р.)  за власною заявою. На даній посаді перебував з 27.06.2014 р. Попередні посади: юрисконсульт в ДП "Офіс-Центр", начальник юридичного відділу ПАТ "Гадячгаз". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
07.07.2016
обрано
Член правління
Шлоссер Юлія Володимирівна
МО 977975
06.02.2002 Дніпровським ВМ ХМВУ МВС України в Херсонській обл.
0
Зміст інформації:
Згідно рішення Наглядової ради ПАТ "Гадячгаз" від 07.07.2016 р. Протокол №3/16 обрано члена правління ПАТ "Гадячгаз" Шлоссер Юлію Володимирівну (паспорт МО №977975 виданий Дніпровським ВМ ХМВУ МВС України в Херсонській обл.) строком до 10.10.2016 р. Попередні посади: менеджер ВАТ "Райфайзен Банк Аваль", начальник служби обліку  ПАТ "Гадячгаз". Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


