Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
29.09.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 18/2021
(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).
Начальник Управління
корпоративних прав
(посада)

Загнітко П.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01601, Київська обл., Київ, Б. Хмельницького, 6
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
20077720
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 586 33 80, (044) 586 35 37
6. Адреса електронної пошти:
corporatesecretary@naftogaz.com
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

https://www.naftogaz.com/www/3/nakw
eb.nsf/0/0FAD0EABC024AE1DC2258
3C5004EB3BA?OpenDocument

29.09.2021

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
вчинення
дії
1
28.09.2021

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
2
призначено

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
найменування юридичної особи

3
член правління

4
Бойченко Олена Валеріївна

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

5

6
0

Зміст інформації:
Відповідно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України від 28.09.2021р. №1155-р Бойченко Олену Валеріївну обрано та призначено членом правління НАК "Нафтогаз
України".
Акцiями НАК "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб вiдсутнє.
Строк, на який призначено посадову особу: тимчасово, на період до прийняття новим складом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" рішень щодо формування
правління, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р.
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
01.2005 - 12.2018 - експерт з питань оподаткування та юридичних послуг, провідний експерт з питань оподаткування та юридичних послуг, головний експерт з питань
оподаткування та юридичних послуг ТОВ "Ернст енд Янг";
12.2018 - 06.2021 - директор відділу консалтингу ТОВ "Делойт і Туш";
06.2021 - по теперішній час - директор з управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз".
28.09.2021
призначено
член правління
Воловик Владислав Валерійович
0
Зміст інформації:
Відповідно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України від 28.09.2021р. №1155-р Воловика Владислава Валерійовича обрано та призначено членом правління НАК
"Нафтогаз України".
Акцiями НАК "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб вiдсутнє.
Строк, на який призначено посадову особу: тимчасово, на період до прийняття новим складом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" рішень щодо формування
правління, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р.
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
11.2015 - 12.2019 - заступник директора із загальних питань ДК "Газ України";
12.2017 - 12.2019 - директор філії "Центр метрології та газорозподільчих систем Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України" (за сумісництвом);
12.2019 - 05.2020 - директор філії "Центр метрології та газорозподільчих систем НАК "Нафтогаз України";
05.2021 - по теперішній час - радник голови правління НАК "Нафтогаз України".
28.09.2021
призначено
член правління
Калугін Маврікій Анісімовіч
0
Зміст інформації:
Відповідно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України від 28.09.2021р. №1155-р Калугіна Маврікія Анісімовіча обрано та призначено членом правління НАК
"Нафтогаз України".
Акцiями НАК "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб вiдсутнє.
Строк, на який призначено посадову особу: тимчасово, на період до прийняття новим складом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" рішень щодо формування

правління, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р.
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
04.2016 - 05.2021 - заступник Голови правління, виконавчий Віце-Президент з питань видобутку та переробки, Головний радник Голови Правління з питань видобутку
ПАТ "Укрнафта";
06.2019 - 04.2021 - Chief Operating Officer, Alussa Energy Acquisition Corp. (SPAC);
06.2021 - по теперішній час - радник голови правління НАК "Нафтогаз України" з питань видобутку газу.
28.09.2021
призначено
член правління
Чумак Роман Миколайович
0
Зміст інформації:
Відповідно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України від 28.09.2021р. №1155-р Чумака Романа Миколайовича обрано та призначено членом правління НАК
"Нафтогаз України".
Акцiями НАК "Нафтогаз України" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб вiдсутнє.
Строк, на який призначено посадову особу: тимчасово, на період до прийняття новим складом наглядової ради НАК "Нафтогаз України" рішень щодо формування
правління, але не пізніше ніж 28 грудня 2021 р.
Iншi посади, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
06.2016 - по теперішній час - голова казначейських операцій "Групи Нафтогаз" - начальник Казначейського департаменту НАК "Нафтогаз України".

