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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ

3. Місцезнаходження

4. Міжміський код, телефон та факс

5. Електронна поштова адреса

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
"УКРТРАНСГАЗ" № 39 від 26.04.2016 достроково припинені повноваження члена 
Ревізійної комісії Рубіса Сергія Миколайовича з дати прийняття цього рішення згідно п.
11.33.19 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних, акціями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає, на посаді перебувала з 22.03.2016 року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
"УКРТРАНСГАЗ" №39 від 26.04.2016 прийнято рішення обрати членом Ревізійної комісії 
Товариства Диковицького Едуарда Володимировича з дня наступного за днем прийняття 
цього рішення згідно п. 11.33.19 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" строком на три роки. 
Уповноважити Президента Товариства або особу, яка виконує його обов'язки, підписати 
договір з членом Ревізійної комісії, відповідно до умов, затверджених пунктом 3 рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства №20 від 17.03.15. Покласти на члена Ревізійної 
комісії Товариства Диковицького Е.В., а в разі його відсутності (хвороба, відпустка, 
відрядження) на голову Ревізійної комісії Товариства Свіріна В.В. здійснення повноважень 
Контролюючого підрозділу, відповідального за оперативний контроль за виконанням 
фінансового плану в частині руху коштів до дати повного формування підрозділу 
Фінансового контролю відповідно до Положення про порядок формування, затвердження 
(погодження) та контролю за виконанням фінансового плану на рік та річного плану 
закупівель ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних, акціями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає, протягом останніх п'яти років перебувала на посадах:
Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 
України" (код ЄДРПОУ 20077720):
з 06.2010, Департамент кредитно-розрахункових операцій:
- Управління планування та контролю фінансових ресурсів Компанії: начальник сектору 
Контролю корпоративних фінансів; з 07.2010 заступник начальника Відділу контролю 
корпоративних фінансів; з 04.2012 заступник начальника управління - начальник Відділу
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планування корпоративних фінансів.
З 09.2014 начальник Відділу планування та обліку грошових потоків підприємств Компанії 
Управління планування та обліку грошових потоків Компанії Казначейського 
департаменту.
З 01.2015 -  по т.ч. заступник начальника управління -  начальник Відділу моніторингу 
сплати податків Управління податкового планування та розрахунків Департаменту 
податкового планування і регуляторної політики.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
"УКРТРАНСГАЗ" № 38 від 26.04.2016 припинені повноваження члена Наглядової ради 
Білана Олександра Михайловича з дня прийняття цього рішення згідно п. 11.33.17 Статуту 
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, 
акціями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає, на посаді перебувала з 17.03.2015 року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
"УКРТРАНСГАЗ" № 38 від 26.04.2016 припинені повноваження члена Наглядової ради 
Пономаренка Олександра Вікторовича з дня прийняття цього рішення згідно п. 11.33.17 
Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ". Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних, акціями ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає, на посаді перебувала з 17.03.2015 року.

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
"УКРТРАНСГАЗ" №38 від 26.04.2016 прийнято рішення обрати з дня наступного за днем 
прийняття цього рішення членом Наглядової ради Товариства Пожидаєва Костянтина 
Миколайовича, директора з корпоративної безпеки ПАТ «Національна акціонерна компанія 
«Нафтогаз України» згідно п. 11.33.16 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" строком на п’ять 
років. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка здійснює його повноваження, 
підписати договір з членом Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту та на 
умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 13.10.14 №14. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акціями ПАТ 
"УКРТРАНСГАЗ" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає, протягом останніх п'яти років перебувала на посадах: з 11.2006 по 10.2014 служба в 
органах внутрішніх справ МВС України; з 03.2016 по т.ч. -директор з корпоративної 
безпеки ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код СДРПОУ 
20077720).

Рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства 
"УКРТРАНСГАЗ" №38 від 26.04.2016 прийнято рішення обрати з дня наступного за днем 
прийняття цього рішення членом Наглядової ради Товариства Чумака Романа 
Миколайовича, директора Казначейського департаменту ПАТ «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» згідно п. 11.33.16 Статуту ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" строком на 
п’ять років. Уповноважити Президента Товариства або особу, яка здійснює його 
повноваження, підписати договір з членом Наглядової ради Товариства відповідно до 
Статуту та на умовах, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 
13.10.14 №14. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, акціями ПАТ 
"УКРТРАНСГАЗ" не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає, протягом останніх п'яти років перебувала на посадах: ПАТ «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» (код СДРПОУ 20077720): з 10.2008-05.2011р. -заступник 
директора департаменту кредитно - розрахункових операцій; 05.2011- 03.2013р. - заступник 
начальника відділу клірингових та бюджетних розрахунків Управління податкових 
розрахунків з бюджетом Департаменту економічного планування та бюджетних 
розрахунків;
04.2013-04.2014 фінансовий директор ТОВ «Інтелектуальні ділові інвестиції» (код 
СДРПОУ 37701699);
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ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720):
04.2014-09.2014 - заступник директора, директор департаменту кредитно - розрахункових 
операцій; 09.2014 по т.ч. -директор Казначейського департаменту.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує де товірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відг івідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади^^аа®  
Президент

Прокопів Ігор Богданович 

(ініціали та прізвище керівника)

27.04.2016
(дата)
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