
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 правлiння       Бобрiвець Володимир Леонiдович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

    М.П.   04.05.2018 

        (дата) 

          

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне  акцiонерне товариство  "Тернопiльмiськгаз" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Місцезнаходження   46008, м. Тернопiль, вул. Митрополита Шиптицького.20 

  

4. Код за ЄДРПОУ   21155959 

  

5. Міжміський код та телефон, факс   (0352) 251483, 25-04-92 

  

6. Електронна поштова адреса   miskgaz@tr.ukrtel.net 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   30.04.2018 

    (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у 

* 

  82, Бюлетень Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 

  30.04.2018 

    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 

  admin@tmgaz.te.ua 

    (адреса сторінки) 

в мережі Інтернет   04.05.2018       

    (дата)       

  

* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

голова наглядової ради Бобрiвець Вiталiй 

Володимирович 

-, - 7,548730 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

голова наглядової ради Бобрiвець Вiталiй Володимирович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 7,548734 %. Термін перебування на посаді 

1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Яроцький Степан Петрович -, -, - 0,734580 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

член Наглядової ради Яроцький Степан Петрович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,73458%. Термін перебування на посаді 1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна -, -, - 0,014290 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

член Наглядової ради Мусял Любомира Мирославiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,014291%. Термін перебування на посаді 1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Куниця Дарина Леонiдiвна -, -, - 0,000000 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

член Наглядової ради Куниця Дарина Леонiдiвна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

член Наглядової ради Пищ Iгор Ярославович -, -, - 0,180070 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

член Наглядової ради  Пищ Iгор Ярославович (не дає згоди на розкриття паспортних даних)  Розмір пакету акцій 0,180072 %. Термін перебування на посаді 1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

голова Ревiзiйної комiсiї Федорiйчук Ярослав Петрович -, -, - 0,000000 



Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

голова Ревiзiйної комiсiї Федорiйчук Ярослав Петрович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

член ревізійної комісії Панчук Світлана Миколаївна -, -, - 0,000000 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

член ревізійної комісії Панчук Світлана Миколаївна (не дає згоди на розкриття паспортних даних)  Розмір пакету акцій 0 %. Термін перебування на посаді 1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

член ревізійної комісії Дзюба Богдан Іванович -, -, - 0,037160 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. припинено повноваження в зв"язку із закінченням терміну перебування на посаді:  

член ревізійної комісії Дзюба Богдан Іванович (не дає згоди на розкриття паспортних даних)  Розмір пакету акцій 0,037158 %. Термін перебування на посаді 1 р. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Обрано член  наглядової ради - 

представник  акцiонера 

Куниця Дарина Леонідівна -, -, - 0,000000 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

член  наглядової ради - представник  акцiонера ПАТ НАК "Нафтогаз України" Куниця Дарина Леонідівна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету 

акцій 0 %. Пiдстава  : рiшення   Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх п'яти рокiв ПАТ НАК "Нафтогаз України", головний фахiвець. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Обрано член  наглядової ради - 

представник акціонера 

Бобрівець Віталій 

Володимирович 

-, -, - 7,548730 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

член  наглядової ради - представник акціонера Бобрівця В.Л.- Бобрівець Віталій Володимирович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 

7,548734  %. Пiдстава  : рiшення   Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк Строк призначення: 3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Тернопiльмiськгаз", заступник голови правлiння. 

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Припинено 

повноваження 

член  наглядової ради - 

представник акціонера 

Яроцький Степан Петрович -, -, - 0,734580 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

 

член  наглядової ради - представник акціонера Бобрівця В.Л. -Яроцький Степан Петрович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,73458%. 

Пiдстава  : рiшення   Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р.  Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 



п'яти рокiв: ПАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi аварiйно-диспетчерської служби, ПрАТ "Тернопiльмiськгаз", начальник майстернi аварiйно-диспетчерської 

служби, 

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Обрано член  наглядової ради - 

представник  акцiонера 

Пищ Ігор Ярославович --, -, - 0,180070 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

член  наглядової ради - представник  акцiонера Бобрівця В.Л.- Пищ Ігор Ярославович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0,180072 %. 

Пiдстава  : рiшення   Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р.  Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 

п'яти рокiв: ПАТ "Тернопiльмiськгаз" начальник служби підземних газопроводів та споруд на них,  ПрАТ "Тернопiльмiськгаз" начальник служби підземних 

газопроводів та споруд на них,   

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Обрано член  наглядової ради - 

представник  акцiонера 

Мусял Любомира Мирославівна -, -, - 0,014290 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

 

член  наглядової ради - представник  акцiонера Бобрівця В.Л.- Мусял Любомира Мирославівна (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 

0,014291%. Пiдстава : рiшення   Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р.  Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Тернопільміськгаз", начальник служби внутрібудинкового газового обладнання, ПрАТ "Тернопільміськгаз", начальник служби 

внутрібудинкового газового обладнання,  

 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Обрано член Ревiзiйної комiсiї Михайленко Антон Олегович -, -, - 0,000000 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

 

голова Ревiзiйної комiсiї Михайленко Антон Олегович (не дає згоди на розкриття паспортних даних) Розмір пакету акцій 0 %.   Пiдстава: рiшення   Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний фахiвець вiддiлу 

органiзацiї внутрiшнього аудиту Компанiї Управлiння координацiї внутрiшнього фiнансового контролю Департаменту внутрiшнього аудиту НАК "Нафтогаз України", 

старший експерт вiддiлу аудиту допомiжних вробничих процесiв Служби внутрiшнього аудиту ПАТ "НАК "Нафтогаз України". 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Обрано член ревізійної комісії Панчук Світлана Миколаївна -, -, - 0,000000 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

 

член ревізійної комісії  Панчук Світлана Миколаївна (не дає згоди на розкриття паспортних даних)  Розмір пакету акцій 0 %. Пiдстава  : рiшення   Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р.  Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: СМНДП "Терра", ПАТ 



"Тернопільміськгаз", ПрАТ "Тернопільміськгаз" головний бухгалтер, 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

26.04.2018 Обрано член ревізійної комісії Дзюба Богдан Іванович -, -, - 0,037160 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 26.04.2018 р. обрано на посаду:  

 

член ревізійної комісії Дзюба Богдан Іванович (не дає згоди на розкриття паспортних даних)  Розмір пакету акцій 0,037158 %. Пiдстава  : рiшення   Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2018 р. Строк призначення: 3р. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Тернопiльмiськгаз", 

бухгалтер,    ПрАТ "Тернопiльмiськгаз", бухгалтер 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.08.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII 

 

 


