
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 12.09.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 3  

 (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)  

 Голова правлiння       Вiнтонюк Iгор Миколайович 

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

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Газiнвест" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

77400, Івано-Франківська обл., Тисмениця, Горбаля, буд. 7 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

33700005 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0342 716322 0342 716322  

6. Адреса електронної пошти 

office@gazinvest.pat.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 
http://gazinvest.pat.ua/   12.09.2019 

 (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 або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

11.09.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради  

Будзуляк Богдан 

Володимирович 
 0 

Зміст інформації: 

11.09.2019 р. Рiшенням за № 33 єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Гаiзнвест» було прийнято рiшення про 

припинення повноваження посадової особи  

– Голови Наглядової ради Будзуляак Богдана Володимировича, який акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi з 12.04.2018 р. 

Повноваження особи припинено у зв'язку зi змiною власника, якому належать голосуючi акцiї. Посадова особа емiтента не надала згоди на 

розкриття паспортних даних, судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. 

11.09.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради  

Остапчук Анатолiй 

Iванович 
 0 

Зміст інформації: 

11.09.2019 р. Рiшенням за № 33 єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Гаiзнвест» було прийнято рiшення про 

припинення повноваження посадової особи  

– Члена Наглядової ради Остапчука Анатолiя Iвановича, який акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi з 12.04.2018 р. 

Повноваження особи припинено у зв'язку зi змiною власника, якому належать голосуючi акцiї. Посадова особа емiтента не надала згоди на 

розкриття паспортних даних, судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. 

11.09.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Черкасюк Володимир 

Сергiйович 
 0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

11.09.2019 р. Рiшенням за № 33 єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Гаiзнвест» було прийнято рiшення про 

припинення повноваження посадової особи  

– Члена Наглядової ради Черкасюка Володимира Сергiйовича, який акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi з 12.04.2018 р. 

Повноваження особи припинено у зв'язку зi змiною власника, якому належать голосуючi акцiї. Посадова особа емiтента не надала згоди на 

розкриття паспортних даних, судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. 

11.09.2019 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Проценко Василь 

Миколайович 
 0 

Зміст інформації: 

11.09.2019 р. Рiшенням за № 33 єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Гаiзнвест» (надалi Товариство) було прийнято 

рiшення про обрання посадової особи:  

– Члена Наглядової ради Проценка Василя Миколайовича. 

11.09.2019 р. Рiшенням за №59 Наглядової Ради Товариства - Проценка Василя Миколайовича було обрано Головою Наглядової ради 

Товариства. Проценко Василь Миколайович акцiями Товариства не володiє, а є представником юридичної особи ТОВ "Рiтейл Експерт", яка 

володiє 100 % акцiй Товариства (код ЄДРПОУ 39472174, мiсцезнаходження 01010, м.Київ, вул. Московська, буд. 8-Б) обрано строком на 3 

роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посади, якi обiймала особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ "Рiтейл Експерт". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, судимостi за корисливi 

чи посадовi злочини не має. 

11.09.2019 обрано Голова 
Кобрин Оксана 

Миколаївна 
 0 

Зміст інформації: 

11.09.2019 р. Рiшенням за № 33 єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Гаiзнвест» (надалi Товариство) було прийнято 

рiшення про обрання посадової особи:  



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

– Член Наглядової ради Кобрин Оксана Миколаївна, акцiями Товариства не володiє, а є представником юридичної особи ТОВ "Рiтейл 

Експерт", яка володiє 100 % акцiй Товариства (код ЄДРПОУ 39472174, мiсцезнаходження 01010, м.Київ, вул. Московська, буд. 8-Б) обрано 

строком на 3 роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посади, якi обiймала особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: Кобрин Оксана Миколаївна - суддя Господарського суду Iвано-Франкiвської областi, радник з питань 

господарського та цивiльного судочинства ТОВ "Юридична компанiя "Морiс Груп" (пiсля реорганiзацiї АО "Морiс Груп"). Посадова особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних, судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. 

11.09.2019 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Саветчук Вiталiй 

Миколайович 
 0 

Зміст інформації: 

11.09.2019 р. Рiшенням за № 33 єдиного акцiонера Приватного акцiонерного товариства «Гаiзнвест» (надалi Товариство) було прийнято 

рiшення про обрання посадової особи:  

– Члена Наглядової ради Саветчука Вiталiя Миколайовича, акцiями Товариства не володiє, а є представником юридичної особи ТОВ "Рiтейл 

Експерт", яка володiє 100 % акцiй Товариства (код ЄДРПОУ 39472174, мiсцезнаходження 01010, м.Київ, вул. Московська, буд. 8-Б) обрано 

строком на 3 роки. Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Посади, якi обiймала особа 

протягом останнiх п'яти рокiв:юрист ТОВ "Юридична компанiя "Морiс Груп" (пiсля реорганiзацiї АО "Морiс Груп"). Посадова особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних, судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має. 

 


