Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Шульга Вiталiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

15.01.2019

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
76010, Iвано-Франкiвськ, Ленкавського, будинок 20
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
03361046
5. Міжміський код та телефон, факс
0342501622 0342501622
6. Електронна поштова адреса
Larysa.Oleksyn@ifgas.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.01.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

0
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

if.104.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

15.01.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

обрано

Член
правлiння Директор
фiнансовий

Горбатюк Дмитро
Федорович

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

15.01.2019

0

Зміст інформації:
Згiдно протоколу №15/01-2019 засiдання Наглядової ради ПАТ "IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ" вiд 15 сiчня 2019 року вiдбулися змiни у складi
посадових осiб емiтента, а саме, прийнято рiшення: обрати членом правлiння Товариства Горбатюка Дмитра Федоровича - директором
фiнансовим з 16 сiчня 2019 року. Вважати повноваження новообраного члена правлiння такими, що набули чинностi з 16.01.2019р., в межах
строку, на який ранiше було обрано Правлiння, а саме до 30.06.2019 року включно. Паспорт серiя КР 569892 виданий Хотинським РВУ МВС
України в Чернiвецькiй областi 08.12.2000 Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. З 08.07.2013 р. по 29.12.2018 перебував на посадi начальника вiддiлу економiчного планування ПАТ
"Вiнницягаз".

