
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

06.06.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 01-02-45/1151 
(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 07.06.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
 

№ з/п 

 Дата 

вчинення 

дії 

Повне найменування акціонерного 

товариства до зміни 

Повне найменування акціонерного 

товариства після зміни 

1 2 3 4 

1 06.06.2019 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

"ЛУГАНСЬГАЗ"   

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

"ЛУГАНСЬКГАЗ" 

Зміст інформації: 

На виконання вимог законодавства України, за рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ" 

(протокол № 23 від 23.04.2019 р.) змінено тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на 

приватне акціонерне товариство та 06.06.2019 року здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту, внесено 

зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ" є правонаступником всіх прав та зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛУГАНСЬКГАЗ". Всі укладені правочини, в тому 

числі договори/угоди, від імені ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", залишаються дійсними та чинними, і зміна найменування 

ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ" на АТ "ЛУГАНСЬКГАЗ" не припиняє та не змінює права та обов'язки сторін за укладеними 

правочинами. 

 


