Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

01.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

10
(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 правлiння

Шульга Вiталiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
76010, Івано-Франківська обл., Iвано-Франкiвськ, Ленкавського, 20
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
03361046
5. Міжміський код та телефон, факс
0342586280 0342586280
6. Адреса електронної пошти
Larysa.Oleksyn@ifgas.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 "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
804,DR/00001/ARA
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового
https://if.104.ua/
ринку
(адреса сторінки)

01.07.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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)

5

6

1

2

3

4

01.07.2019

припинено
повноваження

Голова
правлiння

Шульга Вiталiй
Анатолiйович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити
повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, у зв'язку з закiнченням 30.06.2019 року строку дiї Контрактiв (згiдно п. 6.2.1
для Голови Правлiння, згiдно п.5.2. для членiв Правлiння), а саме: Шульги Вiталiя Анатолiйовича - Голови правлiння. Особа не надала згоди на
розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має; перебував на посадi Голови правлiння - з 01 липня 2016р. згiдно протоколу вiд 30.06.2016р. №30/06-2016

01.07.2019

припинено
повноваження

Член
правлiння,
Директор
технiчний

Височанський Iгор
Iванович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити
повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, у зв'язку з закiнченням 30.06.2019 року строку дiї Контрактiв (згiдно п. 6.2.1
для Голови Правлiння, згiдно п.5.2. для членiв Правлiння), а саме: Височанського Iгоря Iвановича - Члена правлiння, директора технiчного.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена правлiння - з 01 липня 2016р. згiдно протоколу вiд
30.06.2016р. №30/06-2016
01.07.2019

припинено

Член

Кедик Вiктор Тарасович

0

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

повноваження

правлiння,
директор
комерцiйний

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити
повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, у зв'язку з закiнченням 30.06.2019 року строку дiї Контрактiв (згiдно п. 6.2.1
для Голови Правлiння, згiдно п.5.2. для членiв Правлiння), а саме: Кедика Вiктора Тарасовича - Члена правлiння, директора комерцiйного.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена правлiння - з 01 липня 2016р. згiдно протоколу вiд
30.06.2016р. №30/06-2016

01.07.2019

припинено
повноваження

Член
правлiння,
директор з
безпеки

Пастернiцький Анатолiй
Iванович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити
повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, у зв'язку з закiнченням 30.06.2019 року строку дiї Контрактiв (згiдно п. 6.2.1
для Голови Правлiння, згiдно п.5.2. для членiв Правлiння), а саме: Пастернiцького Анатолiя Iвановича - Члена правлiння, директора з безпеки.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена правлiння - з 01 липня 2016р. згiдно протоколу вiд
30.06.2016р. №30/06-2016
01.07.2019

припинено

Член

Мандрик Олександр

0

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

2

3

4

5

6

повноваження

правлiння,
директор з
капiтального
будiвництва

Володимирович

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити
повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, у зв'язку з закiнченням 30.06.2019 року строку дiї Контрактiв (згiдно п. 6.2.1
для Голови Правлiння, згiдно п.5.2. для членiв Правлiння), а саме: Мандрика Олександра Володимировича - Члена правлiння, директора з
капiтального будiвництва. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена правлiння - з 26 жовтня 2016р.
згiдно протоколу вiд 26.10.2016р. №26/10-2016

01.07.2019

припинено
повноваження

Член
правлiння,
директор
фiнансовий

Горбатюк Дмитро
Федорович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: прийнято рiшення припинити
повноваження Голови Правлiння та членiв Правлiння Товариства, у зв'язку з закiнченням 30.06.2019 року строку дiї Контрактiв (згiдно п. 6.2.1
для Голови Правлiння, згiдно п.5.2. для членiв Правлiння), а саме:Горбатюка Дмитра Федоровича - Члена правлiння, директора фiнансового.
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; перебував на посадi члена правлiння - з 16 сiчня 2019р. згiдно протоколу вiд
15.01.2019р. №15/01-2019

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
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)

5

6

1

2

3

4

01.07.2019

обрано

Голова
правлiння

Шульга Вiталiй
Анатолiйович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: Обрати з 01.07.2019 року
Правлiння Товариства в наступному складi: - Шульга Вiталiй Анатолiйович - Голова правлiння;
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
01.04. 2014р. - тимчасово виконуючий обов'язки голови правлiння; 21.10.2014р. - перший заступник голови правлiння,22 квiтня 2016р. - голова
правлiння ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" , 01.07.2016р. - по 30.06.2019р. - Голова правлiння ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ". Посадову
особу обрано 01.07.2019р., вважати повноваження новообраних Голови та членiв Правлiння Товариства такими, що набули чинностi з 01 липня
2019 року, строком на 3 (три) роки, а саме по 30 червня 2022 року (включно).

01.07.2019

обрано

Член
правлiння,
директор
технiчний

Височанський Iгор
Iванович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: Обрати з 01.07.2019 року
Правлiння Товариства в наступному складi: - Височанський Iгор Iванович - член правлiння, директор технiчний ;
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
02.09.2013р. - заступник голови правлiння- головний iнженер; з 01.07.2016р. - по 30.06.2019р. - Член правлiння, директор технiчний ПАТ
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ". Посадову особу обрано 01.07.2019р., вважати повноваження новообраних Голови та членiв Правлiння

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Товариства такими, що набули чинностi з 01 липня 2019 року, строком на 3 (три) роки, а саме по 30 червня 2022 року (включно).

01.07.2019

обрано

Член
правлiння,
деректор з
безпеки

Пастернiцький Анатолiй
Iванович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: Обрати з 01.07.2019 року
Правлiння Товариства в наступному складi: - Пастернiцький Анатолiй Iванович - член правлiння, директор з безпеки ;
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
02.09.2013р. - заступник голови правлiння з економiчної безпеки; з 01.07.2016р. - по 30.06.2019р. - Член правлiння, директор з безпеки ПАТ
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ". Посадову особу обрано 01.07.2019р., вважати повноваження новообраних Голови та членiв Правлiння
Товариства такими, що набули чинностi з 01 липня 2019 року, строком на 3 (три) роки, а саме по 30 червня 2022 року (включно).

01.07.2019

обрано

Член
правлiння,
Кедик Вiктор Тарасович
директор
комерцiйний

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: Обрати з 01.07.2019 року
Правлiння Товариства в наступному складi: - Височанський Iгор Iванович - член правлiння, директор технiчний ;
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

02.09.2013 начальник управлiння облiку та балансiв, 22.04.2016 в.о. першого заступника голови правлiння - заступника з постачання та облiку
газу, з 01.07.2016р. - по 30.06.2019р. - Член правлiння, директор комерцiйний ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ". Посадову особу обрано
01.07.2019р., вважати повноваження новообраних Голови та членiв Правлiння Товариства такими, що набули чинностi з 01 липня 2019 року,
строком на 3 (три) роки, а саме по 30 червня 2022 року (включно).

01.07.2019

обрано

Член
правлiння,
директор з
капiтального
будiвництва

Мандрик Олександр
Володимирович

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: Обрати з 01.07.2019 року
Правлiння Товариства в наступному складi: -Мандрик Олександр Володимирович - член правлiння, директор з капiтального будiвництва;
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
02.09.2013 начальник вiддiлу органiзацiї обслуговування клiєнтiв, з 11.12.2015р. в.о. начальника клiєнтського сервiсу,17.05.2016р.
в.о.заступника голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв, з 01. 10.2016 в.о.Директора з капiтального будiвництва ; з
26.10.2016р. - по 30.06.2019р. - Член правлiння, директор з капiтального будiвництва ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ". Посадову особу
обрано 01.07.2019р., вважати повноваження новообраних Голови та членiв Правлiння Товариства такими, що набули чинностi з 01 липня 2019
року, строком на 3 (три) роки, а саме по 30 червня 2022 року (включно).

01.07.2019

обрано

Член
правлiння,
директор
фiнансовий

Горбатюк Дмитро
Федорович

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
Згiдно протоколу засiдання Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДIЛЬНОЇ СИСТЕМИ "IВАНОФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 01.07.2019р. №01/07-2019 вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента, а саме: Обрати з 01.07.2019 року
Правлiння Товариства в наступному складi: - Горбатюк Дмитро Федорович - член правлiння, директор фiнансовий ;
Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє;
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з
08.07.2013р. начальник вiддiлу економiчного планування ПАТ "Вiнницягаз", з 02.01.2019р. виконуючий обов'язки директора фiнансового ПАТ
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ", з 16.01.2019р. - по 30.06.2019р. - Член правлiння, директор фiнансовий ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ".
Посадову особу обрано 01.07.2019р., вважати повноваження новообраних Голови та членiв Правлiння Товариства такими, що набули чинностi
з 01 липня 2019 року, строком на 3 (три) роки, а саме по 30 червня 2022 року (включно).

