Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
08.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№1
(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

Ющенко Валентин Іванович

(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
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "ЖИТОМИРГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
10002 місто Житомир, вулиця Фещенка-Чопівського
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
03344071
5. Міжміський код та телефон, факс
0412-34-44-72, 0412-34-44-72
6. Адреса електронної пошти
Oleksandra.Yasinska@lawalliance.com.ua
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
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, 804, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://zt.104.ua

08.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
08.04.2019

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
обрано

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
найменування юридичної особи

3
Голова Наглядової ради

4
Девiд Ентонi Ховард Браун

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "ЖИТОМИРГАЗ" вiд 08.04.2019 (протокол засiдання Наглядової
ради №08/04-2019 вiд 08 квітня 2019 року) обрано члена Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ" Девiда Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) представника акцiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 - Головою Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ".
Посадова особа Девiд Ентонi Ховард Браун згоди на розкриття паспортних даних не надавав, представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не
володiє, не є афiлiйованою особою Товариства. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди
на її розголошення. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Головою Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ" з
08.04.2019 на строк 3 (три) роки.
08.04.2019
обрано
Секретар Наглядової ради
Мiлькевич Вiталiй Павлович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "ЖИТОМИРГАЗ" вiд 08.04.2019 (протокол засiдання Наглядової
ради №08/04-2019 вiд 08 квітня 2019 року) обрано члена Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ" Мiлькевича Вiталiя Павловича - представника акцiонера СОЛЬВОТОРЕ
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛIМIТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927 - Секретарем Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ". Посадова особа Мiлькевич
Вiталiй Павлович згоди на розкриття паспортних даних не надавав, представник акцiонера часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, не є афiлiйованою
особою Товариства. Iнформацiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв вiдсутня, оскiльки особа не надала згоди на її розголошення.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ "ЖИТОМИРГАЗ" з 08.04.2019 на строк 3 (три)
роки.

