Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
06.08.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 674/19
(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).
Генеральний Директор

Нєжнова С.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01030 м. Київ, вул. Богдана Хмельницького
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00153117
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 537-05-56, (044) 537-05-56
6. Адреса електронної пошти
chornomor@emitent.net.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

06.08.2019
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
02.08.2019
припинено
Голова ревізійної комісії
Бiлокудря Людмила Олександрiвна
0
повноваження
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - Товариство).
Вiдповiдно до статті 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далі - Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження
загальних зборiв Товариства.
Згiдно із пунктами 9 та 19 частини другої статтi 33 Закону до виключної компетенцiї загальних зборiв належить затвердження положення про ревізійну комісію
(ревізора) товариство та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.
Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення акцiонера № 40/2019 вiд 02.08.2018, про дострокове припинення повноважень голови ревiзiйної комiсiї Білокудрі
Людмили Олександрівни. Білокудря Л.О. перебувала на займаній посадi 2 роки 2 мiсяцi 2 днi. В порядку ст.21 Закону України "Про iнформацiю" та ст.7 Закону України
"Про доступ до публiчної iнформацї" особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiла.
02.08.2019
припинено
Член ревізійної комісії
Леонiдова Ольга Миколаївна
0
повноваження
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - Товариство).
Вiдповiдно до статті 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далі - Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження
загальних зборiв Товариства.
Згiдно із пунктами 9 та 19 частини другої статтi 33 Закону до виключної компетенцiї загальних зборiв належить затвердження положення про ревізійну комісію
(ревізора) товариство та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.
Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення акцiонера № 40/2019 вiд 02.08.2018, про дострокове припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Леонiдової
Ольги Миколаївни. Леонідова О.М. перебувала на займаній посадi 2 роки 2 мiсяцi 2 днi. В порядку ст.21 Закону України "Про iнформацiю" та ст.7 Закону України "Про
доступ до публiчної iнформацї" особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiла.
02.08.2019
припинено
Член ревізійної комісії
Козаченко Андрiй Олександрович
0
повноваження
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - Товариство).
Вiдповiдно до статті 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далі - Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження
Дата
вчинення
дії

загальних зборiв Товариства.
Згiдно із пунктами 9 та 19 частини другої статтi 33 Закону до виключної компетенцiї загальних зборiв належить затвердження положення про ревізійну комісію
(ревізора) товариство та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.
Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення акцiонера № 40/2019 вiд 02.08.2018, про дострокове припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Козаченка
Андрiя Олександровича. Козаченко А.О. перебував на займаній посадi 2 роки 2 мiсяцi 2 днi. В порядку ст.21 Закону України "Про iнформацiю" та ст.7 Закону України
"Про доступ до публiчної iнформацї" особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiв.
02.08.2019
припинено
Член ревізійної комісії
Луговий Назар Iгорович
0
повноваження
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - Товариство).
Вiдповiдно до статті 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далі - Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження
загальних зборiв Товариства.
Згiдно із пунктами 9 та 19 частини другої статтi 33 Закону до виключної компетенцiї загальних зборiв належить затвердження положення про ревізійну комісію
(ревізора) товариство та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.
Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення акцiонера № 40/2019 вiд 02.08.2018, про дострокове припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Лугового
Назара Iгоровича. Луговий Н.І. перебував на займаній посадi 11 мiсяцiв 25 днiв. В порядку ст.21 Закону України "Про iнформацiю" та ст.7 Закону України "Про доступ до
публiчної iнформацї" особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не володiв.
02.08.2019
обрано
Голова ревізійної комісії
Пустовойтова Кристина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - Товариство).
Вiдповiдно до статті 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далі - Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження
загальних зборiв Товариства.
Згiдно із пунктами 9 та 19 частини другої статтi 33 Закону до виключної компетенцiї загальних зборiв належить затвердження положення про ревізійну комісію
(ревізора) товариство та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.
Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення акцiонера № 40/2019 вiд 02.08.2019, про обрання головою ревiзiйної комiсiї Товариства Пустовойтову Кристину
Миколаївну з дня прийняття цього рiшення строком на 3 (три) роки. В порядку ст.21 Закону України "Про iнформацiю" та ст. 7 Закону України "Про доступ до публiчної
iнформацї" особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.
02.08.2019
обрано
Член ревізійної комісії
Косицька Вікторія Петрівна
0
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - Товариство).
Вiдповiдно до статті 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далі - Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження
загальних зборiв Товариства.
Згiдно із пунктами 9 та 19 частини другої статтi 33 Закону до виключної компетенцiї загальних зборiв належить затвердження положення про ревізійну комісію
(ревізора) товариство та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.

Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення акцiонера № 40/2019 вiд 02.08.2019, про обрання членом ревiзiйної комiсiї Товариства Косицьку Вікторію Петрівну з
дня прийняття цього рiшення строком на 3 (три) роки. В порядку ст.21 Закону України "Про iнформацiю" та ст. 7 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацї"
особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.
02.08.2019
обрано
Член ревізійної комісії
Морозов Анатолій Олександрович
0
Зміст інформації:
Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (далі - Компанія) є єдиним акціонером Акціонерного товариства "Державне акціонерне
товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - Товариство).
Вiдповiдно до статті 49 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далі - Закон), пункту 10.15 статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повноваження
загальних зборiв Товариства.
Згiдно із пунктами 9 та 19 частини другої статтi 33 Закону до виключної компетенцiї загальних зборiв належить затвердження положення про ревізійну комісію
(ревізора) товариство та обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень.
Відповідно до пункту 10.1 статуту Товариства загальні збори можуть вирішувати будь-які питання Товариства, у тому числі і ті, що віднесені до компетенції дирекції.
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення акцiонера №40/2019 вiд 02.08.2019, про обрання членом ревiзiйної комiсiї Товариства Морозова Анатолія
Олександровича з дня прийняття цього рiшення строком на 3 (три) роки. В порядку ст.21 Закону України "Про iнформацiю" та ст. 7 Закону України "Про доступ до
публiчної iнформацї" особа не надала згоди на поширення конфiденцiйної iнформацiї стосовно себе.

