
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.  
28.04.2014 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Тернопiльмiськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

46006, м. Тернопiль, вул. Чернiвецька, 54 А 

4. Код за ЄДРПОУ 

21155959 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0352) 25-14-83 25-04-92 

6. Електронна поштова адреса 

admin@tmgaz.te.ua  

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2014 

 (дата) 

2. Повідомлення 
79 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 
25.04.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.tmgaz.te.ua в мережі Інтернет 28.04.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

17.04.2014 обрано 

голова 

Наглядової 

ради 

Бобрiвець Вiталiй 

Володимирович 

МС 250946 

16.01.1998 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

7.85 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Бобрiвець Вiталiй Володимирович (паспорт МС 

250946 виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 16.01.1998 р.) переобраний на посаду голови наглядової ради, 

частка у статутному капiталi становить 7,85 %, що складає 2747 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:голова 

Наглядової ради ПАТ «Тернопiльмiськгаз». Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

17.04.2014 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Яроцький Степан 

Петрович 

МС 903259 

12.07.2002 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0.74 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Яроцький Степан Петрович (паспорт МС 903259 

виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 12.07.2002 р.) переобраний на посаду члена наглядової ради, частка у 

статутному капiталi становить 0,74 %, що складає 257 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:ПАТ 

«Тернопiльмiськгаз» - начальник служби аварiйно-вiдновлювальних робiт. . Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Мусял Любомира 

Мирославiвна 

МС 534251 

24.03.1999 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл.  

0.01 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Мусял Любомира Мирославiвна (паспорт МС 

534251 виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 24.03.1999 р.) переобраний на посаду члена наглядової ради, частка 

у статутному капiталi становить 0.01 %, що складає 5 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:ПАТ 

«Тернопiльмiськгаз», начальник служби експлуатацiї внутрiбудинкового гозового обладнання. Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Шамрай Анатолiй 

Федорович 

МС 600108 

26.10.1999 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0.86 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) припинено повноваження члена Наглядової ради 

в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Шамрая Анатолiя Федоровича (паспорт МС 600108 виданий Тернопiльським МУ УМВС 

України в Тернопiльськiй обл. 26.10.1999 р.), частка у статутному капiталi становить 0.86 %, що складає 299 шт. акцiй. Термiн перебування на 

посадi 12 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Пищ Iгор Ярославович 

МС 126559 

13.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0.18 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Пищ Iгор Ярославович (паспорт МС 126559 

виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 13.11.1996 р.) переобраний на посаду члена наглядової ради, частка у 

статутному капiталi становить 0.18 %, що складає 63 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ 

«Тернопiльмiськгаз», начальник служби пiдземних газопроводiв та споруд на них. Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

17.04.2014 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Куниця Дарина 

Леонiдiвна 

МЕ 987372 

25.03.2010 Оболонським РУГУ МВС України у м.Київ 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Куниця Дарина Леонiдiвна (паспорт МЕ 987372 

виданий Оболонським РУГУ МВС України у м.Київ 25.03.2010 р.) обрана на посаду члена наглядової ради, частка у статутному капiталi 

становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ НАК «Нафтогаз України», головний 

фахiвець. Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

ПАТ НАК "Нафтогаз 

України" 

- 20077720 

- 
29.96 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) припинено повноваження голови Ревiзiйної 

комiсiї в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi юридичної особи-акцiонера ПАТ НАК "Нафтогаз України" (код 20077720), 

частка у статутному капiталi становить 29.96 %, що складає 10483 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 3р.  

17.04.2014 обрано 

голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Федорiйчук Ярослав 

Петрович 

д/в - 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Федорiйчук Ярослав Петрович (не дає згоду на 

розголошення паспортних даних) обраний на посаду голови Ревiзiйної комiсiї, частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. 

акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:ПАТ НАК «Нафтогаз України», начальник вiддiлу контролю за дiяльнiстю 

пiдприємств з постачання та транспортування природного газу Управлiння контролю за дiяльнiстю дочiрнiх пiдприємств Департаменту 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

внутрiшнього аудиту. Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 обрано 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Голоюха Галина 

Богданiвна 

МС 286449 

27.02.1998 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл.  

0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.)Голоюха Галина Богданiвна (паспорт МС 286449 

виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 27.02.1998р.) переобрана на посаду члена ревiзiйної комiсiї, частка у 

статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ 

«Тернопiльмiськгаз», заступник головного бухгалтера. Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

17.04.2014 обрано 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Дзюба Богдан Iванович 

МС 570185 

01.07.1999 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл.  

0.04 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) Дзюба Богдан Iванович (паспорт МС 570185 

виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 01.07.1999 р.) переобраний на посаду члена ревiзiйної комiсiї, частка у 

статутному капiталi становить 0,04 %, що складає 13 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ 

«Тернопiльмiськгаз», бухгалтер. Термiн призначення – 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

голова 

Наглядової 

ради 

Бобрiвець Вiталiй 

Володимирович 

МС 250946 

16.01.1998 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

7.85 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

припинено повноваження голови наглядової ради в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Бобрiвця Вiталiя Володимировича 

(паспорт МС 250946 виданий Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй обл. 16.01.1998 р.), частка у статутному капiталi становить 

7,85 %, що складає 2747 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 3 р.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Яроцький Степан 

Петрович 

МС 903259 

12.07.2002 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0.74 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) припинено повноваження члена наглядової ради 

в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Яроцького Степана Петровича (паспорт МС 903259 виданий Тернопiльським МУ УМВС 

України в Тернопiльськiй обл. 12.07.2002 р.), частка у статутному капiталi становить 0,74 %, що складає 257 шт. акцiй. Термiн перебування на 

посадi 3 р.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Мусял Любомира 

Мирославiвна 

МС 534251 

24.03.1999 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0.01 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) припинено повноваження члена наглядової ради 

в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Мусял Любомири Мирославiвни (паспорт МС 534251 виданий Тернопiльським МУ 

УМВС України в Тернопiльськiй обл. 24.03.1999 р.), частка у статутному капiталi становить 0.01 %, що складає 5 шт. акцiй. Термiн 

перебування на посадi 3 р.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Пищ Iгор Ярославович 

МС 126559 

13.11.1996 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0.18 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) припинено повноваження члена наглядової ради 

в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Пища Iгора Ярославовича (паспорт МС 126559 виданий Тернопiльським МУ УМВС 

України в Тернопiльськiй обл. 13.11.1996 р.), частка у статутному капiталi становить 0.18 %, що складає 63 шт. акцiй. Iншi посади, якi обiймала 

особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ «Тернопiльмiськгаз», начальник служби пiдземних газопроводiв та споруд на них.Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Голоюха Галина 

Богданiвна 

МС 286449 

27.02.1998 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 

в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Голоюхи Галини Богданiвни (паспорт МС 286449 виданий Тернопiльським МУ УМВС 

України в Тернопiльськiй обл. 27.02.1998р.), частка у статутному капiталi становить 0 %, що складає 0 шт. акцiй. Термiн перебування на посадi 

3р.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

17.04.2014 
припинено 

повноваження 

член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Дзюба Богдан Iванович 

МС 570185 

27.01.1999 Тернопiльським МУ УМВС України в 

Тернопiльськiй обл. 

0.04 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014р. (Протокол №1 вiд 17.04.2014р.) припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 

в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Дзюби Богдана Iвановича (паспорт МС 570185 виданий Тернопiльським МУ УМВС 

України в Тернопiльськiй обл. 01.07.1999 р.), частка у статутному капiталi становить 0,04 %, що складає 13 шт. акцiй. Термiн перебування на 

посадi 3р.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 


