	3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
3.1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО 
	ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
	"ПОЛТАВАГАЗ"
3.2. Серія та номер свідоцтва про державну 	15881200000001408
реєстрацію
3.3. Дата державної реєстрації	24.01.1992
3.4. Місцезнаходження	вул. Володимира Козака, 2-А, м.Полтава, 36020
3.5. Статутний капітал (грн.)	435070,65
3.6. Чисельність працівників (чол.)	2894
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	Код за КВЕД	Вид діяльності
	40.22.0	Розподiлення та постачання газу
	51.90.0	Iншi види оптової торгiвлi
	45.33.3	[2005]Газопровiднi роботи
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі	26
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного 	25
капіталу державного (національного) акціонерного товариства 
та/або холдингової компанії
3.10. Органи управління емітента
Спостережна рада, правлiння, загальні збори акціонерів
3.11. Посадові особи емітента
Швидкий Едуард Анатолієвич - голова наглядової ради 
Загородній Роман Васильович - член наглядової ради 
Скопіч Володимир Володимирович - член наглядової ради
Поліщук Петро Павловича - член наглядової ради
Четверікова Віра Антонівна -  член наглядової ради
Євсюков Володимир Ілліч - член наглядової ради
Четверіков Антон Олексійович - член наглядової ради
Якименко Ніна Олексіївна  - голова ревізійної комісії
Федуняк Олександр Васильович – член ревізійної комісії                           
Литвин Світлана  Володимирівна – член ревізійної комісії
Гладкова  Валентина Василівна – член ревізійної комісії
Макарова Надія Федорівна - член ревізійної комісії
Гринчак Ростислав Іванович - голова правлiння
Ємельяненко Андрій Леонідович - перший заступник голови правління, член правління
Баранова Віталія Іванівна - заступник голови правління з правових питань, член правління
Волошина Тетяна Іванівна - головний бухгалтер, член правління
Латенко Раїса Равільївна - начальник відділу кадрів, член правління
Хоменко Микола Олексійович - начальник автотранспортної служби – головний механік, член 
правління
Перерва Григорій Степанович - керуючий Н.Санжарським управлінням по експлуатації газового 
господарства, член правління
Книш Ігор Володимирович - заступник голови правління з комерційних питань, член правління
Ткаченко Наталя Набієвна - заступник голови правління з фінансово-економічних питань, член 
правління
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3.12. Засновники емітента
Державний комiтет України нафтової, газової та нафтопереробної промисловостi: код  ЄДРПОУ - 
20077720
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій
ПАТ "Полтавагаз" не приймало участi у створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй
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