
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність 
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 
  

Тимчасово виконуючий обов`язки директора       Пугач Михайло Петрович 

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

  
М.П. 

 

01.08.2016 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТА "НАДІЯ" 

2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження емітента 80086 Львівська область, Сокальський район, с. Сілець - 
4. Код за ЄДРПОУ 00178175 
5. Міжміський код та телефон, факс (03249) 44360 44360 

6. Електронна поштова адреса 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.08.2016 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у 145 (2399) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 02.08.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

  
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://shahtanadiya.emitents.com в мережі Інтернет 02.08.2016 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



Дата 
вчинення дії 

Зміни (призначено 
або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.08.2016 призначено 
Виконуючий обов’язки 

головного інженера 
Стойловський Олександр 

Іванович 
 

0 

Зміст інформації: 

Згідно наказу Директора емітента від 14.06.2016 року (Наказ по-підприємству №109к) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - призначено на 
посаду виконуючого обов’язки головного інженера емітента Стойловського Олександра Івановича. 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 – начальник зміни емітента, 
Призначено терміном з 13.07.2016р. по 13.08.2016р. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. 

01.08.2016 
припинено 

повноваження 
Тимчасово виконуючий 

обов’язки Директора 
Пугач Михайло Петрович 

 

0 

Зміст інформації: 

Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.03.2016 року (Наказ№44-к/к) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а 
саме: - припинено повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Директора емітента Пугача Михайла Петровича. Фізична особа не надала згоди на розкриття 
персональних паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на даній посаді з 25.12.2015р. по 12.03.2016р. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має 



Дата 
вчинення дії 

Зміни (призначено 
або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.08.2016 призначено Директор Пугач Михайло Петрович 

 

0 

Зміст інформації: 

Згідно наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.03.2016 року (Наказ№44-к/к) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а 
саме: - призначено на посаду Директора емітента Пугача Михайла Петровича. 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 – заступник директора з виробництва емітента, 
тимчасово виконуючий обов’язки Директора емітента. Призначено терміном на 1 рік. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. 

01.08.2016 
припинено 

повноваження 
Головний інженер Пиріг Микола Іванович 

 

0 

Зміст інформації: 

Згідно наказу Директора емітента від 14.06.2016 року (Наказ по-підприємству №109к) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме: - припинено 
повноваження головного інженера емітента Пирога Миколи Івановича. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних паспортних даних. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на даній посаді з 01.11.1999р. по 14.06.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

 


