
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Концерн Галнафтогаз"  

1.2 Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство  

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31729918  

1.4 Місцезнаходження емітента 79015, Львiв, Пластова,1 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 032-298-96-01 032-298-96-07 

1.6 Електронна поштова адреса емітента office@gng.com.ua  

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

1.8 Вид особливої інформації 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

2. Текст повідомлення 

Рiчнi загальнi збори Товариства 24.04.2013р. прийняли рiшення про припинення повноважень 

членiв Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. У Демкiва Ростислава 

Олеговича вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Демкiв Р.О. займав 

посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом 42 мiсяцiв. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав):КА 271492, 06.11.1996, Франкiвським РВ 

УМВС України у Львiвськiй областi. Володіє часткою у розмірі 0,00000001%. 

Рiчнi загальнi збори Товариства обрали членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки (протокол 

№01/13 вiд 24.04.2013р.), а члени Ревiзiйної комiсiї обрали Головою Ревiзiйної комiсiї (протокол 

№01 вiд 24.04.2013р.) Демкiва Ростислава Олеговича. Протягом своєї дiяльностi вiн займав посаду 

директора Фiнансового департаменту IП"Унiверсальна iнвестицiйна група", начальника 

тендерного Вiддiлу ВАТ "Концерн Галнафтогаз", заступника Голови Правлiння-Головного 

бухгалтера ПАТ "Страхова компанiя Унiверсальна", члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн 

Галнафтогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Рiчнi загальнi збори Товариства 24.04.2013р. прийняли рiшення про припинення повноважень 

членiв Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. У Вайданич Наталiї 

Тарасiвни вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Вайданич Н.Т. 

займала посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом 42 мiсяцiв. Паспортні дані (серія, 

номер, дата видачі паспорта, органу, який видав):КА 272819,29.08.1996, Залiзничним РВ УМВС 

України у Львiвськiй областi. Володіє часткою у розмірі 0,00000001%. 

Рiчнi загальнi збори Товариства обрали членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки (протокол 

№01/13 вiд 24.04.2013р.), Вайданич Наталiю Тарасiвну. Протягом своєї дiяльностi вона займала 

посади Головного бухгалтера ТОВ "Унiверсальна iнвестицiйна група", члена Ревiзiйної комiсiї 

ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Рiчнi загальнi збори Товариства 24.04.2013р. прийняли рiшення про припинення повноважень 

членiв Ревiзiйної комiсiї у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. У Черняховського Олега 

Iгоровича вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Черняховський О.I. 

займав посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства протягом 42 мiсяцiв. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав): КА 374986, 17.03.1997,Залiзничним 

РВ УМВС України у Львiвськiй областi. Володіє часткою у розмірі 0,00000001%. 

Рiчнi загальнi збори Товариства обрали членом Ревiзiйної комiсiї строком на 3 роки (протокол 

№01/13 вiд 24.04.2013р.) Черняховського Олега Iгоровича. Протягом своєї дiяльностi вiн займав 



посаду провiдного спецiалiста фiнансового департаменту, начальника фiнансового пiдроздiлу 

фiнансово-аналiтичного управлiння ВАТ «Концерн Хлiбпром», виконуючого обов'язки члена 

Дирекцiї ПАТ «Концерн Хлiбпром», члена Дирекцiї ПАТ «Концерн Хлiбпром»; Голови 

Наглядової ради ПАТ «Львiвський хлiбокомбiнат», фiнансового директора ПАТ «Концерн 

Хлiбпром», члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. 

3. Підпис 

Директор Купибiда Назар Іванович підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.  

 


