
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

директор       Купибiда Назар Iванович 

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

  М.П.  16.04.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство “Концерн Галнафтогаз” 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

04070, мiсто Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18 

4. Код за ЄДРПОУ 

31729918 

5. Міжміський код та телефон, факс 

+380443905770 +380322989601 

6. Електронна поштова адреса 

office@okko.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

74 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку  
18.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
http://www.okko.ua/ в мережі Інтернет 16.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

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 

16.04.2018 
припинено 

повноваження 
Директор Купибiда Назар Iванович 

КС 277919 

07.10.2003 Пустомитiвський РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй областi 

0.05833 

Зміст інформації: 

16 квiтня 2018 року, у зв'язку iз закiнченням строку на який його було обрано (призначено), припинилися повноваження директора ПАТ 

“Концерн Галнафтогаз” Купибiди Назара Iвановича (паспорт серiї КС №277919, виданий Пустомитiвським РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй областi 07.10.2003 року), частка у статутному капiталi ПАТ “Концерн Галнафтогаз” - 0,05833%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi директора ПАТ “Концерн Галнафтогаз” з 16.04.2015р. 

16.04.2018 обрано Директор Купибiда Назар Iванович 

КС 277919 

07.10.2003 Пустомитiвський РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй областi 

0.05833 

Зміст інформації: 

16 квiтня 2018 року Наглядовою радою ПАТ “Концерн Галнафтогаз” (протокол №08/18 вiд 16 квiтня 2018 року) прийнято рiшення з 16 

квiтня 2018 року обрати (призначити) директором ПАТ “Концерн Галнафтогаз” Купибiду Назара Iвановича (паспорт серiї КС №277919, 

виданий Пустомитiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 07.10.2003 року), частка у статутному капiталi ПАТ “Концерн 

Галнафтогаз” - 0,05833%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу - три роки. 

Протягом останнiх п’яти рокiв особа обiймала наступнi посади: директор ПАТ «Концерн Галнафтогаз». 

 


