
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ 

ТА ГАЗИФІКАЦІЇЇ "ЧЕРКАСИГАЗ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 03361402 

3. Місцезнаходження: 18000 мiсто Черкаси , вулиця Максима Залізняка, будинок 142 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 71-27-00, 71-19-08 

5. Електронна поштова адреса: 03361402@afr.com.ua,  gas@chergas.ck.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.chergas.ck.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст Повідомлення  
Наказом  ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" № 196  від 10.08.2018 року  призначено членом правління начальника 

відділу юридичного забезпечення Саражан Наталью Миколаївну з наданням їй повноважень  

представляти інтереси ПАТ "ЧЕРКАСИГАЗ" у системі місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих 

судів та у Верховному Суді, з  правами, наданими  законом позивачу, відповідачу та третій особі, а саме: 

подавати позов, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, 

долучених до справи, отримувати документи необхідні для розгляду справи, одержувати копії рішень, 

ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати 

питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти 

клопотання та відводи, підписувати, подавати і заявляти усні та письмові заяви, скарги, давати усні та 

письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування з усіх питань, які виникають під час 

судового процесу і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших учасників судового процесу, 

знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з 

приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання 

технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності 

чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, 

встановленими законом, а також виконувати всі інші процесуальні та  юридично значимі дії та 

формальності, пов'язані з виконанням цих повноважень, в тому числі в частині повної або часткової 

відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмета позову, укладання мирової угоди, 

оскарження рішення суду; підписувати всі процесуальні та інші документи, в тому числі претензії та 

відповіді на них, позовні заяви та відзиви на них, апеляційні та касаційні скарги, заяви про порушення 

справи про банкрутство, заяви про грошові вимоги та про визнання кредитором, заяви про перегляд за 

нововиявленими обставинами рішень, ухвал, постанов Господарського суду,  засвідчувати своїм 

підписом вірність копій документів, а також використовувати всі повноваження представника в суді, 

зазначені ст.43, ст.49 ЦПК України, ст. 641 КПК України, ст. 42 ГПК України; представляти інтереси 

Товариства в органах державної влади та управління, в інших державних органах, підприємствах, 

установах та організаціях, незалежно від їх форм власності, брати участь в засіданнях зборів кредиторів 

та комітету кредиторів, подавати та одержувати від імені Товариства необхідну документацію та 

кореспонденцію. При цьому ставити на всіх необхідних документах особистий підпис;    приймати 

участь від імені та в інтересах Товариства у виконавчому провадженні у Державній виконавчій службі 

України з правами, передбаченими Законом України "Про виконавче провадження" для представника 

сторони у виконавчому провадженні без довіреності. Згоди посадової особи на розкриття інформації 

щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не є акціонером товариства і не володіє часткою у 

статутному капіталі товариства.  Строк, на який обрано особу - до наступного обрання складу правління 

в новому складі. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх пяти років: юрисконсульт, провідний 

юрисконсульт, начальник відділу юридичного забезпечення. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Особа призначена на вакантну посаду. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова правління Буян Сергій Іванович 13.08.2018 


