
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. 

 

Голова правління    Петрина І.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

08.02.2017 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 93400 м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 87 

4. Код за ЄДРПОУ 

 05451150 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0645700505, 0645700505 

6. Електронна поштова адреса 

 pat@lggas.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.02.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 230 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"  07.12.2016 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці lg.104.ua в мережі Інтернет 08.02.2017 

 (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 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.11.2016 призначено Член Правлiння - Заступник 

Голови Правлiння з 

юридичних питань 

Сєньков Євген Іванович д/н д/н 

 д/н 

0 

Зміст інформації: 

ПАТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 16.11.2016 р. №16/11-2016) з 01.12.2016 р. на посаду Члена Правлiння 

- Заступника Голови Правлiння з юридичних питань призначено Сєнькова Євгена Івановича. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, 

Положеннi про Правлiння. За виконання посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту, затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в 

натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: грудень 2013 р. - березень 2014 р. - начальник відділу претензійно-

позовної роботи юридичного управління ПАТ "Луганськгаз"; березень 2014 - липень 2015 р. - начальник юридичного управління ПАТ "Луганськгаз"; вересень 2015 р. - 

червень 2016 р. - перший заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Концерн Стирол"; червень 2016 р. - листопад 2016 р. - радник Голови Правління з 

юридичних питань ПАТ "Луганськгаз". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких 

iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Акціями товариства не володіє.  

 


