
Публічне акціонерне товариство «Уманьгаз» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Уманьгаз» 

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 03361419 

Місцезнаходження емітента: 20300, Черкаська область, Уманський район, місто Умань, 

вулиця Дерев'янка, будинок19 

Міжміський код, телефон/факс емітента: (04744) 2-34-10,  4-81-63  

Електронна поштова адреса емітента:umangaz_buh2@ukr.net, florenciya@mediat.com.ua  

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується  емітентом для 

розкриття інформації: http://umangaz.webukr.net/ 

Регіон емітента: 7110800000 

Вид особливої інформації: відомості про зміну посадових осіб емітента  

2.  Текст повідомлення 

- З власної ініціативи, заява від 12 жовтня 2012 року, достроково припинено повноваження 

Члена Наглядової Ради ПАТ «Уманьгаз» Басюка Миколи Сергійовича з 26 жовтня 2012 року 

(згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). 

Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00 %. Особа 

перебувала на посаді з 12.12.2006 року по 26.10.2012 рік. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- З власної ініціативи, заява від 12 жовтня 2012 року, достроково припинено повноваження 

Члена Наглядової Ради ПАТ «Уманьгаз» Сокирського Юрія Павловича з 26 жовтня 2012 

року (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). 

Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00 %. Особа 

перебувала на посаді з 25.03.2003 року по 26.10.2012 рік. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- З власної ініціативи, заява від 12 жовтня 2012 року, достроково припинено повноваження 

Члена Наглядової Ради ПАТ «Уманьгаз» Брижатюк Тетяни Василівни з 26 жовтня 2012 року 

(згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). 

Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,00 %. Особа 

перебувала на посаді з 19.03.1999 року по 26.10.2012 рік. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- З власної ініціативи, заява від 12 жовтня 2012 року, достроково припинено повноваження 

Члена Наглядової Ради ПАТ «Уманьгаз» Мельник Юлії Володимирівни з 26 жовтня 2012 

року (згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних не отримано). 

Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 0,06 %. Особа 

перебувала на посаді з 26.08.2010 року по 26.10.2012 рік. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
На наступних загальних зборах акціонерів буде обрано новий склад наглядової ради. 

 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, 

та визнає ,що вона несе відповідальність згідно законодавства. 

Заступник голови правління Чернявська Тетяна Дем'янівна 


