
Титульний аркуш 

 
 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 

 

Голова Правлiння  Петрина I.В. 
  (посада)       (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

МП 

25.10.2016 

(дата) 

 

 

 

 

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2016 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 05451150 

4. Місцезнаходження 

 93400 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87 

5. Міжміський код, телефон та факс 

 0645700505, 0645700505 

6. Електронна поштова адреса 

 pat@lggas.com.ua 

 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 25.10.2016 

 (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці lg.104.ua в мережі Інтернет 25.10.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1.  Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів X 

    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Примітки: 



 1.10. Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється, тому що Емiтент - акцiонерне 

товариство. 3. Товариство у звiтному перiодi не брало участи у створеннi юридичних осiб. 4. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена 

посада вiдсутня в штатному розкладi емiтента. 7.2. Iнформацiя про облiгацiї не наводиться у 

зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск облiгацiй. 7.3. Iнформацiя про 

iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у 

звiтному перiодi випуск iнших цiнних паперiв. 7.4. Iнформацiя про похiднi цiннi папери не 

наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск 

похiдних цiнних паперiв. 8.1. Емiтент не має зобов`язань за кредитами банкiв, випусками 

облiгацiй, iпотечнини цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, iншими цiнними паперами (у 

тому числi за похiдними цiнними паперами) та фiнансовими iнвестицiями в корпоротивнi права. 

8.4. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 8.6. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надається, тому що звiтному перiодi рiшення про 

вчинення значних правочинiв не приймалося i значнi правочини не вчинялися. 9. Конвертацiя 

цiнних паперiв не проводилась. 10. Iнформацiя про замiну управителя не наводиться, оскiльки 

посада управителя у Емiтента вiдсутня. 11. Iнформацiя про керуючого iпотекою не наводиться, 

оскiльки така посада у Емiтента вiдсутня. 12. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) 

iпотечних активiв не наводиться, оскiльки Емiтент не має таких активiв. 13. Iнформацiя про 

змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним 

боргом не заповнено, за вiдсутнiстю таких сертифiкатiв. 14.1.Iнформацiя про замiну iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття не заповнена, оскiльки Емiтент не користувався iпотечним 

кредитом. 14.2. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром 

(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнена, 

оскiльки Емiтент не користувався iпотечним кредитом. 14.3. Iнформацiя про спiввiдношення 

розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, 

якi вiдбулись протягом звiтного перiоду не заповнена, оскiльки Емiтент не користувався 

iпотечним кредитом. 14.4. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного 

покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не заповнена, 

оскiльки Емiтент не користувався iпотечним кредитом. 15. Iнформацiя про замiну фiнансової 

установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не заповнена, оскiльки Емiтент не 

користувався послугами фiнансової установи для обслуговування iпотечних активiв. 16. 

Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку не наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 18. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї 

цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не 

здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 А01 № 611935 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 11.05.1994 

4. Територія (область) 

 Луганська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 3651490 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 25 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1571 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

 35.23 - Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи 

 42.21 - Будiвництво трубопроводiв 

10. Органи управління підприємства 

  

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" м. Київ 

2) МФО банку 

 300647 

3) поточний рахунок 

 200605226 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 немає 

5) МФО банку 

 немає 

6) поточний рахунок 

 немає 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Розподiл природного, нафтового 

газу та газу (метану) вугiльних 

родовищ 

АВ № 527279 26.08.2010 НКРЕ України 23.03.2015 

Опис 
Лiцензiя переоформлена постановою Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 



послуг (НКРЕКП)  вiд 08.09.2015 р. № 2284 на безстрокову. 

Постачання природного газу, 

газу (метану) вугiльних 

родовищ за регульованим 

тарифом 

АВ № 527280 26.08.2010 НКРЕ України 23.03.2015 

Опис 

Лiцензiя переоформлена постановою Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП)  вiд 08.09.2015 р. № 2283 на безстрокову. 

Надання освiтнiх послуг 

навчальними закладами, 

пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi 

квалiфiкацiйних вимог до 

професiйно-технiчного 

навчання, перепiдготовки, 

пiдвищення квалiфiкацiї 

АЕ № 458890 28.07.2014 Мiнiстерство освiти i науки 

України 

03.06.2024 

Опис Орiєнтовно строк дiї лiцензiї буде продовжений. 

 

 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння 

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

 Петрина Iгор Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Нацiональна акцiонерга компанiя "Нафтогаз України", головний фахiвець вiддiлу 

документального оформлення реалiзованого газу управлiння договiрної роботи та реалiзацiї 

природного газу департаменту реалiзацiї газу. 

8. Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол № 28/12-2015 вiд 28.12.2015 р.). Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння, в контрактi. Повноваження: Голова 

Правлiння: - органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв 

засiдань Правлiння. - має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, уповноважений 

керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової 

ради, представляти Товариство в його вiдносинах з державними органами, пiдприємствами, 

установами, органiзацiями, у тому числi iноземними; українськими та iноземними громадянами 

та будь-якими iншими третiми сторонами; вести переговори та укладати будь-якi правочини, 

договори (контракти тощо) вiд iменi Товариства, у тому числi зовнiшньоекономiчнi, з 

урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинiв, якi встановленi Статутом та 

внутрiшнiми документами Товариства, та за наявностi вiдповiдного рiшення по кожному 

правочину компетентного органу Товариства (Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв) в 

залежностi вiд повноважень наданих Статутом кожному органу Товариства. - вiдповiдає за 



ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз 

Наглядової радою та iншими органами Товариства; - має право надавати пропозицiї Загальним 

зборам та Наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства. До компетенцiї Голови 

Правлiння крiм повноважень, визначених Статутом, належить: - скликати засiдання Правлiння, 

визначати їх порядок денний та голосувати на них. - пiдписувати вiд iменi Товариства договори 

з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй Голови (члена) 

Наглядової ради Товариства вiдповiдно до та на умовах, затверджених рiшенням Загальних 

зборiв. - пiдписувати Колективний договiр; - подавати Наглядовiй радi кандидатури осiб для 

призначення їх до складу Правлiння; - вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової 

ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; - приймати 

участь в Загальних зборах; - затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; - 

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, 

пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти 

iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй 

особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, 

визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, 

подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних 

дiй iншiй особi, якщо iнше не передбачено Статутом та/або компетенцiєю вiдповiдного органу 

Товариства; - виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, 

Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - виконувати iншi функцiї, 

необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. Обов'язки: Голова Правлiння 

зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх 

повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом 

Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати 

рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у 

засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової 

ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну 

iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою 

у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. 

Вiдповiдальнiсть: Голова Правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству 

його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, 

вiдповiдно до чинного законодавства України; - за порушення покладених на нього обов'язкiв, у 

розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не 

встановлений чинним законодавсвом України. Оплата проводиться згiдно контракту, 

затвердженого Наглядовою радою Товариства, винагорода в натуральнiй формi не надавалась. 

Посадову особу обрано у межах строку, на який було обрано Правлiння, а саме до 31 липня 2016 

року включно. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Стаж роботи 20 рокiв. Попередня посада: ПАТ "Луганськгаз", тимчасово 

виконуючий обов'язки Голови Правлiння. 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". Посадова особа не працює та не займає 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних 

не надано. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння - Перший заступник Голови Правлiння - Головний iнженер 

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

 Рибак Сергiй Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1967 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 30 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Луганськгаз"- тимчасово виконуючий обов'язки Головного iнженера. 

8. Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол № 24/07-2013 вiд 24.07.2013 р.). Повноваження: У разi тимчасової вiдсутностi Голови 

Правлiння на перiод вiдпустки, вiдрядження, хвороби його обов'язки виконує Перший заступник 

Голови Правлiння або iнший заступник Голови Правлiння, призначений наказом Голови 

Правлiння Товариства. Перший заступник Голови Правлiння за вiдсутностi Голови Правлiння, 

має всi повноваження Голови Правлiння, передбаченi законодавством України, Статутом 

Товариства та цим Положенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та 

представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Має право: - 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння 

вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi 

довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити 

пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях 

Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного 

засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi 

необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та 

спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до 

розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Зобов'язаний: - дiяти в iнтересах 

Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй 

дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, 

внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та 

Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на 

вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних 

зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови 

правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Перший заступник Голови 

Правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству їх неправомiрними дiями 

або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ними шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного 

законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення 

Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у 

голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi 

Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на них обов'язкiв, 

у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не 

встановлений чинним законодавством України. За виконання посадових обов'язкiв отримує 

оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в тому числi в 

натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 30 рокiв. 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. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки 

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

 Бiлан Микола Вiкторович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 34 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ТОВ "ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ", директор. 

8. Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 12.04.2015 р. №12/04-2015) з 23.05.2016 р. Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у 

складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi 

Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання 

до порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - 

знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати 

вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв 

Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член 

правлiння зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - 

особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - 

у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати 

конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi 

Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду 

Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству 

внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, 

утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть 

вiдповiдальностi за збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за 

порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi 

пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За 



виконання посадових обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою 

радою. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 34 роки. 

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". 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. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу 

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

 Власов Олександр Геннадiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1979 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 18 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Луганськгаз", начальник вiддiлу розрахункiв з юридичними та фiзичними особами. 

8. Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 12.04.2015 р. №12/04-2015) з 23.05.2016 р.  Повноваження та обов'язки посадової 

особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член 

правлiння має право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, 

необхiдну для виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у 

складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi 

Товариства на пiдставi довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови 

правлiння); - вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку 

денного на засiданнях Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання 

до порядку денного засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - 

знайомитись з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати 

вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв 

Товарисва вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член 

правлiння зобов'язаний: - дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не 

перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами 

Товариства; -- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - 

особисто брати участь у засiданнях Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - 

у засiданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати 

конфiденцiйну iнформацiю, включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають 

доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 



третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi 

Товариству його неправомiрними дiями або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду 

Товариству, вiдповiдно до чинного законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству 

внаслiдок прийняття рiшення Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, 

утримались або не брали участi у голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть 

вiдповiдальностi за збитки, завданi Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за 

порушення покладених на нього обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi 

пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. 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: 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. 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. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань 

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

 Моiсеєнко Iван Євгенович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1978 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 15 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта", директор. 

8. Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 19.01.2016 р. №19/01-2016). Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має 

право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння 

вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi 

довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити 

пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях 

Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного 

засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi 

необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та 

спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до 

розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - дiяти в 

iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - 

керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях 



Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у 

чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, 

включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член 

правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями 

або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного 

законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення 

Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у 

голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi 

Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього 

обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових 

обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в 

тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти 

рокiв обiймав посаду директора Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Слобiднафта". 

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. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння - Заступник Голови Правлiння з комерiцiйної дiяльностi та 

обслуговування клiєнтiв 

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

 Лабецька Наталiя Миколаївна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1984 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 9 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПАТ "Луганськгаз", Свердловське МРУЕГГ, економiст з фiнансової роботи. 

8. Опис 

 Призначення посадової особи виконано на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства 

(Протокол вiд 19.01.2016 р. №19/01-2016). Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Правлiння. Повноваження: Член правлiння має 

право: - отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; - в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння 

вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; - дiяти вiд iменi Товариства на пiдставi 

довiреностi, виданої Головою Правлiння (виконуючим обов'язки Голови правлiння); - вносити 

пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнях 

Правлiння; - вимагати скликання засiдань Правлiння та вносити питання до порядку денного 

засiдання; - надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень Правлiння; - знайомитись з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi 

необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв тощо; - очолювати вiдповiдний напрям роботи та 

спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Товарисва вiдповiдно до 

розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння. Обов'язки: Член правлiння зобов'язаний: - дiяти в 



iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; - 

керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, 

Положенням про Правлiння, внутрiшнiми документами Товариства; -- виконувати рiшення, 

прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; - особисто брати участь у засiданнях 

Правлiння, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради - у засiданнях Наглядової ради, у 

чергових та позачергових Загальних зборах; - не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, 

включаючи комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз 

виконанням функцiй Голови правлiння, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а 

також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб. Вiдповiдальнiсть: Член 

правлiння несе вiдповiдальнiсть: - за збитки, якi завданi Товариству його неправомiрними дiями 

або бездiяльнiстю, а також за заподiяну ним шкоду Товариству, вiдповiдно до чинного 

законодавства України; - за збитки, якi завданi Товариству внаслiдок прийняття рiшення 

Правлiнням (члени Правлiння, якi голосували проти рiшення, утримались або не брали участi у 

голосуваннi, яке призвело до збиткiв Товариства, не несуть вiдповiдальностi за збитки, завданi 

Товариству внаслiдок прийняття такого рiшення); - за порушення покладених на нього 

обов'язкiв, у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр 

вiдповiдальностi не встановлений чинним законодавсвом України. За виконання посадових 

обов'язкiв отримує оплату згiдно контракту затвердженого Наглядовою радою. Винагороду, в 

тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 9 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв 

обiймав посаду економiста з фiнансової роботи Свердловського МРУЕГГ. 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. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Кирюхiна Ольга Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1974 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ДПI у м. Луганську у Луганськiй областi, радник податкової та митної справи 3 рангу. 

8. Опис 

 Призначена на посаду вiдповiдно до наказу Голови правлiння № 111-ОС вiд 26.08.2015 

року Повноваження: Головний бухгалтер - забезпечує ведення бухгалтерського та податкового 

облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", податковим кодексом України, з 

урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних. - 

органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського та у податковому облiку всiх господарських операцiй. Має право: - дiяти вiд 

iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi 

структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших 

питань. - в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи. - самостiйно вести 

листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з 



питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника 

пiдприємства. - вносити на розгляд голови правлiння ПАТ "Луганськгаз" пропозицiї по 

вдосконаленню роботи, пов'язаної з обов'язками, що передбаченi цiєю iнструкцiєю. - вносити 

пропозицiї головi правлiння ПАТ "Луганськгаз": про притягнення до матерiальної та 

дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами перевiрок; про заохочення 

працiвникiв, що вiдзначилися. - в межах своєї компетенцiї повiдомляти керiвнику пiдприємства 

про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити пропозицiї щодо їх усунення. - 

вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв iнформацiю та 

документи, необхiднi для виконання своїх посадових обов'язкiв. - вказiвки i розпорядження 

головного бухгалтера по питанню бухгалтерського облiку, фiнансової, статистичної, 

оперативної звiтностi та контролю обов'язкове для всiх пiдроздiлiв i фiлiй ПАТ "Луганськгаз". - 

подання про призначення, переведення та звiльнення з займаних посад головних бухгалтерiв 

фiлiй, працiвникiв бухгалтерської служби, матерiально-вiдповiдальних осiб. Головний бухгалтер 

несе вiдповiдальнiсть: - за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язкiв, що 

передбаченi цiєю посадовою iнструкцiєю, - в межах, визначених чинним законодавством 

України про працю. - за правопорушення, скоєнi в процесi здiйснення своєї дiяльностi, - в 

межах, визначених чинним адмiнiстративним, кримiнальним та цивiльним законодавством 

України. - за завдання матерiальної шкоди - в межах, визначених чинним цивiльним 

законодавством та законодавством про працю України. За виконання посадових обов'язкiв 

отримує оплату вiдповiдно до строкового трудового договору затвердженого Головою 

правлiння. Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi, не отримує. Стаж роботи 22 роки. 

Протягом останнiх п'яти рокiв трудової дiяльностi обiймала посаду: радника податкової та 

митної справи 3 рангу ДПI у м. Луганську у Луганськiй областi.. 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. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Винокуров Валерiй Вiкторович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 20 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 

31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу 

обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду 

Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi 

в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах 



Товариство не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Ахметов Рустем Саффiулович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1967 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 24 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 

31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу 

обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду 

Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi 

в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах 

Товариство не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Швидкий Едуард Анатолiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 25 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Приватне акцiонерне товариство "ГАЗТЕК", код 

31815603. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу 

обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, Положеннi про Наглядову раду 



Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового договору, винагорода, в тому числi 

в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-яких iнших пiдприємствах 

Товариство не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Сабiров Ельдар Муллаханович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1969 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 26 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ОМЕГА-

КАПIТАЛ", код 35488730. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних Загальних зборiв 

Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi Товариства, 

Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-правового 

договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на розкриття 

паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади на будь-

яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Пташник Андрiй Юрiйович 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1985 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 9 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", заступник начальника вiддiлу. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Наглядової ради Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20) як представник 

акцiонера Товариства, юридичної особи - Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональна 



акцiонерна компанiя "Нафтогаз України", код 20077720. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. строком до наступних рiчних 

Загальних зборiв Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Наглядову раду Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-

правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Супрун Лiля Петрiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1972 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 23 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20).  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. 

строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-

правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Дорожинська Оксана Анатолiївна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20).  Непогашеної 



судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. 

строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-

правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Стельмах Олександра Вiкторiвна 

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

4. Рік народження 

 1971 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iнформацiя вiдсутня. 

8. Опис 

 Посадова особа обрана членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Загальними зборами 

акцiонерiв ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ", якi вiдбулися 30.09.2016 р. (протокол № 20).  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадову особу обрано з 01.10.2016 р. 

строком на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi в Статутi 

Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства. Оплата проводиться згiдно цивiльно-

правового договору, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi не надавалась. Згода на 

розкриття паспортних даних не надана. Iнформацiєю щодо обiймання посадовою особою посади 

на будь-яких iнших пiдприємствах Товариство не володiє. 

 

 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ 

УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 30370711 

4. Місцезнаходження 

 04071, Київська обл., Подiльський р-н, м. Київ, вул. Нижнiй вал, буд. 17/8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АВ № 581322 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 25.05.2011 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 591-04-19 482-52-07 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть 



9. Опис 

 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає депозитарнi послуги емiтенту на 

пiдставi Договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 11.12.2013 року № ОВ - 2676. 

 

1. Найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 21665382 

4. Місцезнаходження 

 04070, Київська обл., Подiльський р-н, м. Київ, вул. Борисоглiбська, буд. 5, лiтера "А" 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 АЕ № 263457 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 593-10-36 593-10-31 

8. Вид діяльності 

 Депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис 

 ПАТ АБ "Клiринговий дiм" надає послуги емiтенту на пiдставi Договору про 

обслуговування зберiгачем операцiй емiтента при дематерiалiзацiї випуску цiнних паперiв вiд 

01.10.2010 року № Е-18. 

 

1. Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА "Ю.БI.АЙ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

 31113488 

4. Місцезнаходження 

 04112, м.Київ, вулиця Дегтярiвська, будинок 48, офiс 708 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 198651 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 12.04.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 237-03-08 237-03-09 

8. Вид діяльності 

 Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

 ПрАТ "Страхова група "Ю.БI.АЙ" надає страховi послуги на пiдставi Договору 

обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв вiд 11.02.2016 року № 405-04/16 ДКП та Договору 

 

1. Найменування 

 АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНТЕР-АУДИТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 



3. Код за ЄДРПОУ 

 30634365 

4. Місцезнаходження 

 01133, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, бульвар Лесi Українки, буд. 10, кв. 61 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 

 свiдоцтво № 2248 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 26.01.2001 

7. Міжміський код та телефон/факс 

 (044) 337-20-38 337-20-38 

8. Вид діяльності 

 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту 

9. Опис 

 Вiдповiдно до укладеного з ПАТ "Луганськгаз" договору про надання аудиторських 

послуг проводить аудит i надає висновок стосовно МСФЗ фiнансової звiтностi ПАТ 

"Луганськгаз" станом на кiнець дня 31.12.2015 р. 

 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.08.2010 686/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000084099 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,5 7302980 3651490 100 

Опис 

Торгiвля цiнними паперами ПАТ "Луганськгаз" на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках (на бiржовому ринку, на органiзацiйно оформлених 

позабiржових ринках цiнних паперiв) не здiйснювалась. Вiдповiдно до статтi 24 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Договору з 

фондовою бiржею ПФТС про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд 05.04.2011 року, 11.04.2011 року Операцiйним уплавлiнням ПФТС прийнято 

рiшення № 1104/2011/02 про включення акцiй простих iменних ПАТ "Луганськгаз" до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового 

Реєстру. Додаткова емiсiя акцiй у звiтому перiодi не проводилась. 

 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 0 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис Додаткової iнформацiї немає. 

 

 





2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основні 

види 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі (фізична 

од.вим.) 

 у грошовій формі 

(тис.грн) 

у відсотках до всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Реалiзацiя 

природного 

газу 

0 0 0 20,201 млн. куб. м. 103004 86,18 

2 Транспортува

ння 

природного 

газу 

27,149 млн. куб. м. 15985 87,12 27,149 млн. куб. м. 15985 13,08 

3 Постачання 

природного 

газу 

20,201 млн. куб. м. 907 4,94 20,201 млн. куб. м. 907 0,74 



3. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції 

(у відсотках) 

1 2 3 

1 Собiвартiсть природного газу 68,33 

2 Оплата працi та соцiальнi 

нарахування 

13,58 

3 Матерiальнi витрати 12,97 

4 Амортизацiя та iншi витрати 5,12 

 

 

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
(за звітний період) 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Ринкова вартість майна 

або послуг, що є 

предметом правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення ринкової вартості 

майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів 

емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 

1 30.09.2016 2 761 277 225 517 1 224,42 

Опис: 

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 30.09.2016; Найменування 

уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, 

зокрема, їх характеру:  

 

1. Схвалити (погодити) укладенi Товариством з НАК "Нафтогаз України" (ЕIС код 56Х930000003502) договору купiвлi 

- продажу природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-149-РО, вiд 12.01.2016 року № 16-148-Б, вiд 12.01.2016 року № 

16-147-Н та додатковi угоди до них вiд 31.03.2016 року №1, вiд 30.04.2016 року №2, вiд 01.02.2016 №1, вiд 31.01.2016 

року №1, вiд 31.03.2016 року №2, вiд 30.04.2016 року №3 та схвалити (погодити) iстотнi умови зазначених договорiв i 

додаткових угод. 

 

2. Схвалити (погодити) укладенi Товариством з НАК "Нафтогаз України" (ЕIС код 56Х930000003502) договору на 

постачання природного газу вiд 12.01.2016 року № 16-056-ВТВ, вiд 12.01.2016 року № 16-018-В та додатковi угоди до 

них вiд 12.01.2016 року №1, вiд 12.01.2016 року № 1 та схвалити (погодити) iстотнi умови зазначених договорiв i 

додаткових угод. 

 

3. Схвалити (погодити) подовження дiї на 2016 рiк укладених Товариством з ПАТ "Укртрансгаз" (ЕIС код 

56Х0000000013279) договорiв на транспортування природного газу магiстральними газопроводами вiд 28.11.2011 року 

№ 1109001156/П28, вiд 27.09.2011 № 1109011060/Н28, вiд 27.09.2011 № 1109011109/Б28. 

 

Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 2761277 тис. грн; Вартiсть активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 225517 тис. грн; Спiввiдношення граничної сукупностi 

вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 1224,42 

%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 7 102 355; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 

загальних зборах: 7 083 642 ; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення:7 083 642 ; 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 0 . 



КОДИ 

Дата 01.10.2016 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Розподілення газоподібного палива через 

місцеві (локальні) трубопроводи 
за КВЕД 35.22 

Середня кількість працівників: 1571 

Адреса, телефон: 93400 Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Гагарiна, буд. 87, 0645700505 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2016 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 87 139 

    первісна вартість 1001 116 255 

    накопичена амортизація 1002 ( 29 ) ( 116 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 739 738 

Основні засоби 1010 136 883 129 355 

    первісна вартість 1011 607 601 608 070 

    знос 1012 ( 470 718 ) ( 478 715 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 250 

    інші фінансові інвестиції 1035 136 000 136 000 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 623 623 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 274 332 267 105 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 7 625 8 323 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 481 901 971 232 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 24 301 6 296 

    з бюджетом 1135 65 870 118 754 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 5 284 5 284 

    із внутрішніх розрахунків 1145 12 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 25 719 27 479 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 18 258 4 500 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 348 15 068 

Усього за розділом II 1195 629 318 1 156 936 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 903 650 1 424 041 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 651 3 651 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 372 031 366 981 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -686 487 -698 056 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -310 805 -327 424 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 302 539 290 813 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 302 539 290 813 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 519 770 999 613 

    розрахунками з бюджетом 1620 119 336 173 259 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 1 046 1 948 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 882 2 208 

    одержаними авансами 1635 261 835 275 624 

    розрахунками з учасниками 1640 6 226 6 226 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 910 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 611 584 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 210 280 

Усього за розділом IІІ 1695 911 916 1 460 652 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 903 650 1 424 041 

Примітки: Додаткової інформації немає. 

 

Керівник    Петрина Iгор Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Кирюхiна Ольга Олександрiвна 



КОДИ 

Дата 01.10.2016 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство по 

газопостачанню та газифiкацiї "Луганськгаз" 
за ЄДРПОУ 05451150 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 3 квартал 2016 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 928 223 494 606 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 931 193 ) ( 610 203 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 0 0 

    збиток 2095 ( 2 970 ) ( 115 597 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 139 814 5 275 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 9 717 ) ( 8 940 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 138 159 ) ( 949 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 11 032 ) ( 120 211 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 18 5 031 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 11 014 ) ( 115 180 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 11 014 ) ( 115 180 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -11 014 -115 180 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 37 282 154 498 

Витрати на оплату праці 2505 46 144 50 389 

Відрахування на соціальні заходи 2510 9 813 17 895 

Амортизація 2515 7 610 7 662 

Інші операційні витрати 2520 213 583 7 954 

Разом 2550 314 432 238 398 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Додаткової інформації немає. 

 

Керівник    Петрина Iгор Володимирович 

 

Головний бухгалтер   Кирюхiна Ольга Олександрiвна 



 


