
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

05.06.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 758 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова Правління    Кириняченко Вадим Валерійович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ"  

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 20300 Черкаська область, Уманський район, мiсто Умань, вулиця Дерев'янка, будинок 19 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 03361419 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (04744) 4-54-05,  4-81-63, 4-81-63 

6. Адреса електронної пошти 

 03361419@afr.com.ua, umangaz_buh2@ukr.net  

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://umangaz.com.

ua/ 05.06.2019 

 (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 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.06.2019 обрано Голова Правління Кириняченко Вадим Валерійович - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року) обрано Правління товариства в 

кількості шести осіб відповідно до Сттатуту, а саме орано Головою Правління Кириняченка Вадима Валерійовича.  Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 

часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду строком на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний 

фахівець відділу контролю реалізації електричної енергії споживачам Департаменту по роботі з енергогенеруючими підприємствами  в ПрАТ "Укргаз-Енерго", та 

радником голови правління в ПАТ "Уманьгаз", в.о. Голови Правління ПАТ "УМАНЬГАЗ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має.  

04.06.2019 обрано Член Правлiння Старовойт Костянтин Сергійович  - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року) обрано Правління товариства в 

кількості шести осіб, відповідно до Статуту, а саме обрано Членом  Правління Старовойта Костянтина Сергійовича. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 

часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ 

Видавничий дім "Освіта", директор ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

04.06.2019 обрано Член Правлiння Мельник Михайло Дмитрович - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року) обрано Правління товариства в 

кількості шести осіб, відповідно до Статуту, а саме продовжено повноваження Члена Правління Мельник Михайла Дмитровича.  Посадова особа не є акціонером 

емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

перший заступник голови правління. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

04.06.2019 обрано Член Правлiння Чернявська Тетяна Дем'янiвна - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року) обрано Правління товариства в 

кількості шести осіб, відповідно до Статуту, а саме продовжено повноваження Члена  Правління Чернявської Тетяни Дем'янiвни. Посадова особа не є акціонером 

емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

заступник голови правління з фінансово-економічних питань - головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

04.06.2019 обрано Член Правлiння Костиря Федір Юрійович - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року)обрано Правління товариства в 

кількості шести осіб, відповідно до Статуту, а саме обрано Членом  Правління Костирю Федора Юрійовича.  Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє 

часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний інженер відділу 

капітального будівництва, головний фахівець відділу капітального будівництва ПАТ по газопостачанню та газифікації "Київоблгаз", радник голови правління ПАТ 



"Уманьгаз" . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

04.06.2019 обрано Член Правлiння Дудник Олег Васильович - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року) обрано Правління товариства в 

кількості шести осіб, відповідно до Статуту, а саме продовжено повноваження Члена  Правління Дудника Олега Васильовича.  Посадова особа не є акціонером емітента 

і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду на три роки. 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 не має.  

04.06.2019 припинено 

повноваження 

Член Правлiння Петрова Віра Миколаївна - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року) припинено повноваження 

Члена  Правління Петрової Віри Миколаївни.  Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава для припинення 

повноважень: заява Петрової В.М. Особа перебувала на посаді 29.10.2018 року. до 04.06.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

04.06.2019 припинено 

повноваження 

Член Правлiння Татаркіна Марина Костянтинівна - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "УМАНЬГАЗ" від 04.06.2019 року (Протокол № 04/06-19 засідання Наглядової ради від 04.06.2019 року) припинено повноваження 

Члена  Правління Татаркіну Марину Костянтинівну.  Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі товариства. Підстава  для 

припинення повноважень: заява Татаркіної М.К. Особа перебувала на посаді з 18.02.2014 року по 04.06.2019 року.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має.  

 


