
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ"  

2. Код за ЄДРПОУ: 03361419 

3. Місцезнаходження: 20300 Черкаська область, Уманський район, мiсто Умань, вулиця 

Дерев'янка, будинок 19 

4. Міжміський код, телефон та факс: (04744) 4-54-05,  4-81-63, 4-81-63 

5. Електронна поштова адреса: 03361419@afr.com.ua,    umangaz_buh2@ukr.net  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: umangaz.сom.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
Рішенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" від 01.03.2016 року (Протокол № 01-03/16 

засідання Наглядової ради від 01.03.2016 року) достроково припинено повноваження Члена 

Правління  ПАТ "УМАНЬГАЗ" Безпальчука Віктора Володимировича (згоди на розкриття 

інформації щодо паспортних даних не отримано). Підстава для звільнення: заява Безпальчука В. 

В.  Розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від статутного капітала товариства. Особа 

перебувала на посаді з 27.08.2014 року по 01.03.2016 року (1 рік 6 місяців). Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Рішенням Наглядової ради ПАТ "УМАНЬГАЗ" від 01.03.2016 року (Протокол № 01-03/16 

засідання Наглядової ради від 01.03.2016 року) призначено Членом Правління  ПАТ 

"УМАНЬГАЗ"  Дудника Олега Васильовича (згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 

щодо паспортних даних не отримано). Розмір пакета акцій, який належить особі 0,00 % від 

статутного капітала товариства. Особа призначена на посаду на період до наступних зборів 

акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника 

управління-начальник відділу моніторингу, юридичного забезпечення та зв'язків з 

громадськістю Управління Державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Київській 

області; заступник начальника управління-начальника відділу організації роботи дорожньо-

патрульної служби управління Державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Київській 

області; генеральний директор ТОВ ПромБуд; доцент кафедри публічно-правових дисциплін 

Білоцерківського Національного аграрного університету (за сумісництвом). Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління  Мусієнко Олександр Миколайович 02.03.2016 


