
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
26.12.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 01-02-45/2276 
(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). 

 

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

 

 

 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Луганськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

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

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05451150 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0645700505, 0645700505 

6. Адреса електронної пошти 

 pat@luggas.com.ua 

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку lg.104.ua 26.12.2019 

 (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 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.12.2019 припинено 

повноваження 

Голова Правління Петрина Ігор Володимирович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Голови Правління Товариства - Петрини Ігоря Володимировича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на посаду Голови 
Правління Товариства - Петрину Ігоря Володимировича. 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. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 24 роки. Попередня посада: Голова Правління АТ "Луганськгаз". 

Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: головний фахiвець вiддiлу документального оформлення реалiзованого газу управлiння договiрної 

роботи та реалiзацiї природного газу департаменту реалiзацiї газу Нацiональної акцiонерної компанiх "Нафтогаз України", Голова Правління АТ "Луганськгаз". 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. 

24.12.2019 призначено Голова Правління Петрина Ігор Володимирович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Голови Правління Товариства - Петрини Ігоря Володимировича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на посаду Голови 

Правління Товариства - Петрину Ігоря Володимировича. 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. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 24 роки. Попередня посада: Голова Правління АТ "Луганськгаз". 
Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: головний фахiвець вiддiлу документального оформлення реалiзованого газу управлiння договiрної 

роботи та реалiзацiї природного газу департаменту реалiзацiї газу Нацiональної акцiонерної компанiх "Нафтогаз України", Голова Правління АТ "Луганськгаз". 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. 

24.12.2019 припинено 

повноваження 

Перший заступник Голови 

Правління 

Сосновик Юрій Вікторович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Першого заступника Голови Правління Товариства - Сосновика Юрія Вікторовича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на 
посаду Першого заступника Голови Правління Товариства - Сосновика Юрія Вікторовича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посади: липень 2005 - липень 2016: ПАТ "Донецькоблгаз", начальник вiддiлу, вересень 2016 - грудень 2019: АТ "Луганськгаз", Перший заступник Голови Правлiння . 

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. Акцiями товариства не володiє.  

24.12.2019 призначено Перший заступник Голови 

Правління 

Сосновик Юрій Вікторович  0 



Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Першого заступника Голови Правління Товариства - Сосновика Юрія Вікторовича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на 
посаду Першого заступника Голови Правління Товариства - Сосновика Юрія Вікторовича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 26 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посади: липень 2005 - липень 2016: ПАТ "Донецькоблгаз", начальник вiддiлу, вересень 2016 - грудень 2019: АТ "Луганськгаз", Перший заступник Голови Правлiння . 

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. Акцiями товариства не володiє.  

24.12.2019 припинено 

повноваження 

Головний інженер Рибак Сергій Володимирович  0,010228 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Головного інженера - Рибака Сергія Володимировича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на посаду Головного інженера - 

Рибака Сергія Володимировича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 35 років. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: заступника начальника 

виробничо - технiчного вiддiлу, провiдного фахiвця з фiнансово - економiчної безпеки, провiдного фахiвця з технiчних систем безпеки вiддiлу економiчної безпеки; т.в.о. 

Головного iнженера. 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. Володіє акціями Товариства у розмірі 747 простих акцій, що складає 0,010228 відсотків від статутного 

фонду Товариства. 

24.12.2019 призначено Головний інженер Рибак Сергій Володимирович  0,010228 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 
повноваження Головного інженера - Рибака Сергія Володимировича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на посаду Головного інженера - 

Рибака Сергія Володимировича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 35 років. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймав посади: заступника начальника 

виробничо - технiчного вiддiлу, провiдного фахiвця з фiнансово - економiчної безпеки, провiдного фахiвця з технiчних систем безпеки вiддiлу економiчної безпеки; т.в.о. 

Головного iнженера. 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. Володіє акціями Товариства у розмірі 747 простих акцій, що складає 0,010228 відсотків від статутного 

фонду Товариства. 

24.12.2019 припинено 
повноваження 

Заступник Голови Правління 
з фінансово-економічних 

питань 

Моісеєнко Іван Євгенович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з фінансово-економічних питань - Моісеєнко Івана Євгеновича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) 

роки на посаду Заступника Голови Правління з фінансово-економічних питань - Моісеєнко Івана Євгеновича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх 

п'яти рокiв обiймав посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта", заступника Голови Правління з фінансово-економічних питань АТ 



"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. 

24.12.2019 призначено Заступник Голови Правління 

з фінансово-економічних 

питань 

Моісеєнко Іван Євгенович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з фінансово-економічних питань - Моісеєнко Івана Євгеновича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) 

роки на посаду Заступника Голови Правління з фінансово-економічних питань - Моісеєнко Івана Євгеновича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 19 рокiв. Протягом останнiх 

п'яти рокiв обiймав посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта", заступника Голови Правління з фінансово-економічних питань АТ 

"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. 

24.12.2019 припинено 

повноваження 

Заступник Голови Правління 

з юридичних питань 

Сєньков Євген Іванович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з юридичних питань - Сєнькова Євгена Івановича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на 

посаду Заступника Голови Правління з юридичних питань - 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 21 рік. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посади: грудень 2013 р. - березень 2014 р. - начальник вiддiлу претензiйно-позовної роботи юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; березень 2014 - липень 2015 р. - 

начальник юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; вересень 2015 р. - червень 2016 р. - перший заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Концерн Стирол"; 

червень 2016 р. - листопад 2016 р. - радник Голови Правлiння з юридичних питань ПАТ "Луганськгаз", грудень 2016 р. - грудень 2019 р. - Заступник Голови Правління з 

юридичних питань АТ "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. 

24.12.2019 призначено Заступник Голови Правління 

з юридичних питань 

Сєньков Євген Іванович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з юридичних питань - Сєнькова Євгена Івановича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на 

посаду Заступника Голови Правління з юридичних питань - 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 21 рік. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посади: грудень 2013 р. - березень 2014 р. - начальник вiддiлу претензiйно-позовної роботи юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; березень 2014 - липень 2015 р. - 

начальник юридичного управлiння ПАТ "Луганськгаз"; вересень 2015 р. - червень 2016 р. - перший заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Концерн Стирол"; 
червень 2016 р. - листопад 2016 р. - радник Голови Правлiння з юридичних питань ПАТ "Луганськгаз", грудень 2016 р. - грудень 2019 р. - Заступник Голови Правління з 

юридичних питань АТ "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. 

24.12.2019 припинено 

повноваження 

Заступник Голови Правління 

з економічної безпеки 

Білан Микола Вікторович  0 



Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з економічної безпеки - Білана Миколи Вікторовича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на 
посаду Заступника Голови Правління з економічної безпеки - Білана Миколу Вікторовича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової 

дiяльностi обiймав посади: начальник управлiння з правового забезпечення ПАТ "Луганськгаз", радник Голови Правлiння ПАТ "Луганськгаз", начальник юридичного 

управлiння ПАТ "Луганськгаз", провiдний фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", тимчасово виконуючий обовя'зки 

начальника вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", начальник Новопсковського мiжрайонного управлiння по експлуатацiї газового господарства - фiлiї ПАТ 

"Луганськгаз", директор ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ", Заступник Голови Правління з економічної безпеки АТ "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. 

24.12.2019 призначено Заступник Голови Правління 

з економічної безпеки 

Білан Микола Вікторович  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з економічної безпеки - Білана Миколи Вікторовича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 (три) роки на 

посаду Заступника Голови Правління з економічної безпеки - Білана Миколу Вікторовича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 38 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв трудової 

дiяльностi обiймав посади: начальник управлiння з правового забезпечення ПАТ "Луганськгаз", радник Голови Правлiння ПАТ "Луганськгаз", начальник юридичного 

управлiння ПАТ "Луганськгаз", провiдний фахiвець з фiнансово-економiчної безпеки вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", тимчасово виконуючий обовя'зки 

начальника вiддiлу економiчної безпеки ПАТ "Луганськгаз", начальник Новопсковського мiжрайонного управлiння по експлуатацiї газового господарства - фiлiї ПАТ 

"Луганськгаз", директор ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ", Заступник Голови Правління з економічної безпеки АТ "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. 

24.12.2019 припинено 

повноваження 

Заступник Голови Правління 

з постачання та обліку газу 

Власов Олександр Геннадійович  0,000041 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з постачання та обліку газу - Власова Олександра Геннадійовича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 

(три) роки на посаду Заступника Голови Правління з постачання та обліку газу - Власова Олександра Геннадійовича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 22 роки. Протягом 

останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник служби облiку газу Краснодонського МРУЕГГ ПАТ "Луганськгаз", начальник управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ 
"Луганськгаз", начальник управлiння облiку та балансiв ПАТ "Луганськгаз", начальник вiддiлу розрахункiв з юридичними та фiзичними особами, заступник Голови 

Правління з постачання та обліку газу. 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. Володіє акціями Товариства у розмірі 3 прості акції, що складає 0,000041 відсотків від 

статутного фонду Товариства. 

24.12.2019 призначено Заступник Голови Правління 

з постачання та обліку газу 

Власов Олександр Геннадійович  0,000041 

Зміст інформації: 



АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з постачання та обліку газу - Власова Олександра Геннадійовича та обрано (призначено) з 01.01.2020 року та строком на 3 

(три) роки на посаду Заступника Голови Правління з постачання та обліку газу - Власова Олександра Геннадійовича. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи 22 роки. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймав посади: начальник служби облiку газу Краснодонського МРУЕГГ ПАТ "Луганськгаз", начальник управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ 

"Луганськгаз", начальник управлiння облiку та балансiв ПАТ "Луганськгаз", начальник вiддiлу розрахункiв з юридичними та фiзичними особами, заступник Голови 

Правління з постачання та обліку газу. 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. Володіє акціями Товариства у розмірі 3 прості акції, що складає 0,000041 відсотків від 

статутного фонду Товариства. 

24.12.2019 припинено 

повноваження 

Заступник Голови Правління 

з комерційної діяльності та 

обслуговування клієнтів 

Лабецька Наталія Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів - Лабецьку Наталію Миколаївну та обрано (призначено) з 01.01.2020 року 

та строком на 3 (три) роки на посаду Заступника Голови Правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів - Лабецьку Наталію Миколаївну. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Стаж роботи 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: економiста з фiнансової роботи ПАТ "Луганськгаз", начальника вiддiлу бюджетування та контролю 

ПАТ "Луганськгаз", заступника Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань, заступника Голови Правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів АТ 
"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. 

24.12.2019 призначено Заступник Голови Правління 

з комерційної діяльності та 

обслуговування клієнтів 

Лабецька Наталія Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

АТ "Луганськгаз" повідомляє, що на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 24.12.2019 р. №24/12-2019) було припинено (відкликано) з 31.12.2019 року 

повноваження Заступника Голови Правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів - Лабецьку Наталію Миколаївну та обрано (призначено) з 01.01.2020 року 
та строком на 3 (три) роки на посаду Заступника Голови Правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів - Лабецьку Наталію Миколаївну. 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. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Стаж роботи 13 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: економiста з фiнансової роботи ПАТ "Луганськгаз", начальника вiддiлу бюджетування та контролю 

ПАТ "Луганськгаз", заступника Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань, заступника Голови Правління з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів АТ 

"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. 

 


