Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз"
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї "Житомиргаз"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03344071

1.4 Місцезнаходження емітента

10002, Житомир, Фещенка-Чопiвського,35

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(0412)42-27-42 (0412)34-44-72

1.6 Електронна поштова адреса емітента

Maryna.Kucheruk@ztgas.com.ua

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

www.zhitomirgaz.com.ua

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «Житомиргаз» вiд 16.09.2014 р. (протокол № 16/092014 вiд 16.09.2014р.) припинено (відкликано) повноваження члена правлiння Товариства
Тарасова В’ячеслава Анатолiйовича – п заступника голови правлiння з постачання та облiку газу у
зв’язку із звільненням з посади за угодою сторін. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Частка в
статутному капiталi емiтента складає 0,0031% .
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "Житомиргаз" вiд 16.09.2014 р. (протокол № 16/092014 вiд 16.09.2014р.) обрано членом правлiння Косенка Вiталiя Сергiйовича - заступником
голови правлiння з постачання та облiку газу. Повноваження новообраного члена правління
набули чинності з 16 вересня 2014 року, у межах строку, на який раніше було обрано Правління, а
саме до 31 липня 2016 року включно. Посади, якi особа обiймала особа протягом п’яти останнiх
рокiв: з березня 2010 року по липень 2012 року – в.о. начальника служби облiку природного газу
Днiпродзержинського управлiння по експлуатацiї газового господарства; начальник служби облiку
природного газу Днiпродзержинського управлiння по експлуатацiї газового господарства; з липня
2012 року по серпень 2013 року - керiвник абонентської групи Управлiння поставок та реалiзацiї
природного газу департаменту поставок, реалiзацiї та органiзацiї облiку газу ПАТ
«Днiпропетровськгаз»; керiвник абонентської групи Управлiння розподiлу та органiзацiї облiку газу
департаменту поставок, реалiзацiї та органiзацiї облiку газу ПАТ «Днiпропетровськгаз»; з серпня
2013 року по вересень 2014 року - начальник управлiння облiку та балансiв ПАТ «Криворiжгаз»;
заступник Голови правлiння ПАТ «Криворiжгаз» з постачання та облiку газу. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоду на розкриття паспортних
даних не надавала. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє .
3. Підпис
Голова правлiння Ющенко В.I. підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

