
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Шахта «Надія» 

2. Код за ЄДРПОУ: 00178175 

3. Місцезнаходження: Україна, 80086, Львівська область, Сокальський район, с. Сілець 

4. Міжміський код, телефон та факс: (03249) 44360, 44360 

5. Електронна поштова адреса: shahtanadiya@emitents.com 

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

http://shahtanadiya.emitents.com/ 

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення 

 Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.01.2019 року №1-к/к Про 

звільнення Пугача М.П., який отриманий емітентом 21.01.2019 року, відбулися зміни в складі посадових осіб 

емітента, а саме: 

- звільнено з посади Директора емітента Пугача Михайла Петровича за власним бажанням у зв’язку із хворобою, яка 

перешкоджає виконанню роботи за договором, відповідно до ст..39 Кодексу законів про працю України, згідно з 

поданою заявою. Припинено контракт, укладений з Пугачем М.П. від 12.03.2016 року №04-в/16. Фізична особа не 

надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 

Перебував на даній посаді з 12.03.2016р. по 09.01.2019 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має;  

Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 09.01.2019 року №2-к/к Про 

тимчасове покладення виконання обов’язків директора ПАТ «Шахта «Надія», який отриманий емітентом 21.01.2019 

року, відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: 

- призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки Директора емітента Троцька Сергія Ярославовича з 

10.01.2019 року. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом трудової діяльності – головний інженер 

емітента. Призначено на період до призначення керівника емітента у встановленому порядку. Непогашеної 

судимості за посадові та корисливі злочини немає. 

ІІІ. Підпис 

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

вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 2. Тимчасово виконуючий обов’язки  Директора            Троцько С.Я.                                           21.01.2019 року 

  

 


