
Протокол про підсумки голосування № 1 

на річних загальних зборах акціонерів  акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: «31» березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                      Час проведення: 11 год. 00 хв. 

Тимчасова лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Ковальчук В.Ю.  

Члени комісії: Ленкевич Ю.М., Арещенко Н.О., Мошко А.В., Пасюк М.О. 

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів, згідно з рішенням наглядової ради від 

13.03.2020р., склала даний протокол про наступне: 

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Перше питання порядку денного: «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів 

акціонерів та затвердження регламенту  загальних зборів акціонерів».  

 

З першого питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 1. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз» - Ленкевич Юлію 

Миколаївну. 

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: голова лічильної комісії: Арещенко 

Наталія Олександрівна, члени лічильної комісії Мошко Анастасія Василівна, Пасюк Марина 

Олександрівна. 

3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:  

3.1. Виступи з питань порядку денного до 15 хв. 

3.2. Виступи з обговорення інформації щодо запропонованих питань порядку денного - до 5 

хвилин, але не більше 10 хвилин з кожного питання. 

3.3. Відповіді на питання до 5 хвилин, повторні виступи учасників зборів до 3 хвилин з 

кожного питання. 

3.4. Перерва в роботі загальних зборів акціонерів буде зроблена при необхідності, але не 

частіше ніж кожні 2год. 30хв. 

3.5. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів 

для голосування (з питань обрання членів органу товариства з використанням бюлетенів для 

кумулятивного голосування), які отримані під час реєстрації кожним акціонером або його 

представником, форма і зміст, яких затверджені на засіданні наглядової ради акціонерів 

АТ «Херсонгаз», відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому 

голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, відповідно 

певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його 

відсутності бюлетень буде вважатися недійсним. 

3.6. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, за принципом одна голосуюча акція 

- один голос. 

3.7. Обробка бюлетенів здійснюється лічильною комісією. Повідомляє результати 

голосування - Голова лічильної комісії, після голосування по кожному окремому питанню порядку 

денного. 



3.8. Питання із залу від акціонерів (представника акціонера) приймаються секретарем 

Зборів у письмовій формі. При необхідності слово для виступу із залу надається Головою Зборів. 

Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Зборів не розглядаються. 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з першого питання порядку денного: 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:  

1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз» - Ленкевич Юлію 

Миколаївну. 

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: голова лічильної комісії: Арещенко 

Наталія Олександрівна, члени лічильної комісії Мошко Анастасія Василівна, Пасюк Марина 

Олександрівна. 

3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:  

3.1. Виступи з питань порядку денного до 15 хв. 

3.2. Виступи з обговорення інформації щодо запропонованих питань порядку денного - до 5 

хвилин, але не більше 10 хвилин з кожного питання. 

3.3. Відповіді на питання до 5 хвилин, повторні виступи учасників зборів до 3 хвилин з 

кожного питання. 

3.4. Перерва в роботі загальних зборів акціонерів буде зроблена при необхідності, але не 

частіше ніж кожні 2год. 30хв. 

3.5. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів 

для голосування (з питань обрання членів органу товариства з використанням бюлетенів для 

кумулятивного голосування), які отримані під час реєстрації кожним акціонером або його 

представником, форма і зміст, яких затверджені на засіданні наглядової ради акціонерів 

АТ «Херсонгаз», відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому 

голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, відповідно 

певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його 

відсутності бюлетень буде вважатися недійсним. 

3.6. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, 

які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, за принципом одна голосуюча акція 

- один голос. 

3.7. Обробка бюлетенів здійснюється лічильною комісією. Повідомляє результати 

голосування - Голова лічильної комісії, після голосування по кожному окремому питанню порядку 

денного. 

3.8. Питання із залу від акціонерів (представника акціонера) приймаються секретарем 

Зборів у письмовій формі. При необхідності слово для виступу із залу надається Головою Зборів. 

Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Зборів не розглядаються. 

 

 

Голова реєстраційної комісії:  Ковальчук В.Ю.  

Члени реєстраційної комісії:        Ленкевич Ю.М. 

  Мошко А.В. 

  Арещенко Н.О. 

  
Пасюк М.О.  

                                               



Протокол про підсумки голосування № 2 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня  2020 рік 

 вул. Поповича, 3                            Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Друге питання порядку денного: «Про розгляд звіту голови правління АТ «Херсонгаз» за 

результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році та прийняття рішення за 

наслідками розгляду звіту». 

 

З другого питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 2. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

Звіт голови правління про результати діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з другого питання порядку денного: 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:  

Звіт голови правління про результати діяльності Товариства у 2019 році прийняти до відома. 

 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  

 

 

 

 



Протокол про підсумки голосування № 3 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

     м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                      Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Третє питання порядку денного: «Про розгляд звіту голови наглядової ради АТ «Херсонгаз» за 

2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту». 

 

З третього питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 3. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради прийняти до 

відома. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з третього питання порядку денного: 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з третього питання порядку денного: 

Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради прийняти до 

відома. 

 

 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  

 

 



 

Протокол про підсумки голосування № 4 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

    м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                      Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Четверте питання порядку денного: «Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії АТ 

«Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення 

за наслідками розгляду звіту». 

 

З четвертого питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 4. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 

2019 рік. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з четвертого порядку денного: 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з четвертого порядку денного: 

Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 

2019 рік. 

 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  



 

Протокол про підсумки голосування № 5 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

    м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                      Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

П’яте  питання порядку денного: «Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської 

фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду». 

 

З п’ятого  питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах. 

Голосування з п’ятого  питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 5. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора – Незалежної аудиторської фірми 

«Пріоритет» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  (ідентифікаційний код 14124964) 

про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з п’ятого  порядку денного: 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з п’ятого  порядку денного: 

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього аудитора – Незалежної аудиторської фірми 

«Пріоритет» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю  (ідентифікаційний код 14124964) 

про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. 

 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  

 



 

Протокол про підсумки голосування № 6 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

      м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                          Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Шосте питання порядку денного: «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 

2019 рік». 

 

З шостого питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 6. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

 

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами 

діяльності АТ «Херсонгаз» в 2019 році.  

Фінансовий результат за 2019 рік: 

- за річною фінансовою звітністю – чистий збиток  174 799 тис. грн. (сто сімдесят чотири 

мільйони сімсот дев’яносто дев’ять тисяч грн.);  

       - за консолідованою фінансовою звітністю - чистий збиток 176 495 (сто сімдесят шість 

мільйонів чотириста дев’яносто п’ять гривень). 

 
Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з шостого питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 



Прийняте рішення з шостого  питання порядку денного: 

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами 

діяльності АТ «Херсонгаз» в 2019 році.  

Фінансовий результат за 2019 рік: 

- за річною фінансовою звітністю – чистий збиток  174 799 тис. грн. (сто сімдесят чотири 

мільйони сімсот дев’яносто дев’ять тисяч грн.);  

       - за консолідованою фінансовою звітністю - чистий збиток 176 495 (сто сімдесят шість 

мільйонів чотириста дев’яносто п’ять гривень). 

 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  



Протокол про підсумки голосування № 7 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня  2020 рік 

 вул. Поповича, 3                           Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Сьоме  питання порядку денного: «Про розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за 

підсумками 2019 року». 

 

З сьомого питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах. 

Голосування з сьомого  питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 7. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

 

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку АТ «Херсонгаз» за 2019 рік не затверджує нарахування 

дивідендів та  порядок розподілу прибутку. Збитки отримані Товариством за результатами 

діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з сьомого  питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного: 

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку АТ «Херсонгаз» за 2019 рік не затверджує нарахування 

дивідендів та  порядок розподілу прибутку. Збитки отримані Товариством за результатами 

діяльності у 2019 році покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів. 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  



Протокол про підсумки голосування № 8 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня  2020 рік 

 вул. Поповича, 3                             Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Восьмого питання порядку денного: «Про затвердження основних напрямків діяльності 

Товариства на 2020 рік». 

 

З восьмого питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з восьомого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 8. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства  на 2020 рік: 

- дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;  

- виконання затвердженої інвестиційної програми;  

- забезпечення дотримання дисципліни газопостачання;  

- виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; 

-  покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;  

- забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах, 

приладах обліку. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з восьмого питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного: 

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства  на 2020 рік: 

- дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;  

- виконання затвердженої інвестиційної програми;  



- забезпечення дотримання дисципліни газопостачання;  

- виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; 

-  покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;  

- забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах, 

приладах обліку. 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол про підсумки голосування № 9 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                          Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Дев’яте питання порядку денного: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчиняться товариством у ході поточної 

господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової 

звітності товариства». 

 

З дев’ятого  питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось більш як 50 відсотками голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах. 

Голосування з дев’ятого  питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 9. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

І. Відповідно до вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»  попередньо 

надати згоду на вчинення АТ «Херсонгаз» значних  правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної 

господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності товариства в частині укладання наступних договорів: 

1. Купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормованих та 

питомих  втрат, граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста  мільйонів гривень 

00 копійок);  

2. Купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об’єктів, які 

знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, граничною сукупною вартістю                    

3 000 000,00  грн.  (три мільйони  гривень 00 копійок); 

3. Послуги замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи,  

граничною сукупною вартістю 12 000 000,00 грн. (дванадцять  мільйонів  гривень 00 копійок); 

4. Послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної 

системи і відбираються з неї,  граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста 

мільйонів  гривень  00 копійок); 

5. Надання послуг з розподілу природного газу, граничною сукупною вартістю                               

600 000 000,00 грн. (шістсот   мільйонів гривень 00 копійок). 

ІІ. Надати повноваження голові правління АТ «Херсонгаз» Зангієву А. Г.  на підписання від 

імені Товариства зазначені правочини.  

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, укладаються головою 

правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою Товариства.  

III. Попередньо надати  згоду на вчинення Товариством та надати згоду на вчинення 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» в період 31.03.2020-31.03.2021 рр. 

значних правочинів, предметом (характером) яких є: 



- укладання договорів фінансової поруки за повне або часткове виконання зобов’язань ТОВ 

«Група компаній «Содружество», код ЄДРПОУ 14121018 (надалі Позичальник) по всіх кредитних 

договорах, договору овердрафту, договору про надання гарантій, які укладені або будуть укладені 

Позичальником з АТ «Райффайзен Банк Аваль», з усіма можливими змінами  та /або 

доповненнями в кредитних договорах, в тому числі але не виключно щодо зміни суми та строку; 

- додаткових угод до договорів фінансової поруки, які будуть укладені в забезпечення виконання  

зобов’язань  повністю або частково ТОВ «Група компаній «Содружество» перед АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» по кредитним договорам, договорам овердрафту, договору про надання гарантій. 

             При цьому  гранична сукупна вартість попередньо схвалених  загальними зборами 

акціонерів вищезазначених  правочинів щодо: 

- договорів фінансової поруки з усіма доповненнями не може перевищувати 200 000 000,00 

грн. (двісті  мільйонів гривень 00 копійок). 

Надати наглядові раді Товариства повноваження  без отримання додаткового рішення загальних 

зборів акціонерів: 

-  погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних 

правочинів   з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись з 

Товариством в період 31.03.2020- 31.03.2021рр. (включно); 

- надати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) 

посадовими особами органів управління Товариства та Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Херсонрегіонгаз» попередньо схвалених в цьому пункті порядку 

денного загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. 

Товариство усвідомлює, вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення 

у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, ТОВ «Херсонрегіонгаз»  за даними останньої 

річної звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.  

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з дев’ятого  питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з дев’ятого  питання порядку денного: 

І. Відповідно до вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»  попередньо 

надати згоду на вчинення АТ «Херсонгаз» значних  правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної 

господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності товариства в частині укладання наступних договорів: 

1. Купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат, нормованих та 

питомих  втрат, граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста  мільйонів гривень 

00 копійок); 

2. Купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об’єктів, які 

знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, граничною сукупною вартістю 3 000 

000,00  грн.  (три мільйони  гривень 00 копійок); 

3. Послуги замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи,  

граничною сукупною вартістю 12 000 000,00 грн. (дванадцять  мільйонів  гривень 00 копійок); 

4. Послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної 

системи і відбираються з неї,  граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста 

мільйонів  гривень  00 копійок); 

 



5. Надання послуг з розподілу природного газу, граничною сукупною вартістю 600 

000 000,00 грн. (шістсот   мільйонів гривень 00 копійок). 

ІІ. Надати повноваження голові правління АТ «Херсонгаз» Зангієву А. Г.  на підписання від 

імені Товариства зазначені правочини.  

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, укладаються головою 

правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою Товариства.  

III. Попередньо надати  згоду на вчинення Товариством та надати згоду на вчинення 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» в період 31.03.2020-31.03.2021 рр. 

значних правочинів, предметом (характером) яких є: 

- укладання договорів фінансової поруки за повне або часткове виконання зобов’язань ТОВ 

«Група компаній «Содружество», код ЄДРПОУ 14121018 (надалі Позичальник) по всіх кредитних 

договорах, договору овердрафту, договору про надання гарантій, які укладені або будуть укладені 

Позичальником з АТ «Райффайзен Банк Аваль», з усіма можливими змінами  та /або 

доповненнями в кредитних договорах, в тому числі але не виключно щодо зміни суми та строку;  

- додаткових угод до договорів фінансової поруки, які будуть укладені в забезпечення виконання  

зобов’язань  повністю або частково ТОВ «Група компаній «Содружество» перед АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» по кредитним договорам, договорам овердрафту, договору про надання гарантій. 

             При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених  загальними зборами 

акціонерів вищезазначених  правочинів щодо: 

- договорів фінансової поруки з усіма доповненнями не може перевищувати 200 000 000,00 

грн. (двісті  мільйонів гривень 00 копійок). 

Надати наглядові раді Товариства повноваження  без отримання додаткового рішення загальних 

зборів акціонерів: 

-  погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних 

правочинів   з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись з 

Товариством в період 31.03.2020- 31.03.2021рр. (включно); 

 

- надати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) 

посадовими особами органів управління Товариства та Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Херсонрегіонгаз» попередньо схвалених в цьому пункті порядку 

денного загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. 

Товариство усвідомлює, вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у 

майбутньому ринкової вартості майна Товариства, ТОВ «Херсонрегіонгаз»  за даними останньої 

річної звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко  А.В. 

  
Пасюк М.О.  

                              

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол про підсумки голосування № 10 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня  2020 рік 

 вул. Поповича, 3                             Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко  А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Десяте  питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень  

Товариства». 

 

З десятого  питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. 

Голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з 

використанням бюлетенів № 10. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

Внести зміни до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, шляхом  

викладення в новій редакції,  пов’язаних з приведенням їх у  відповідність до вимог чинного 

законодавства. Уповноважити голову правління Зангієва А.Г. підписати нову редакцію Статуту та 

нові редакції внутрішніх положень Товариства. Доручити начальнику юридичної служби АТ 

«Херсонгаз» Чернишовій В.Г. проведення Державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з десятого  питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 

у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

Прийняте рішення з десятого питання порядку денного: 

Рішення по десятому питанню порядку денного не прийнято. Статут Товариства та 

внутрішні положення Товариства залишаються без змін у діючій редакції.   

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  

 

 



Протокол про підсумки голосування № 11 

на річних загальних зборах акціонерів  акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                            Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О. 

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Одинадцятого питання порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членів 

наглядової ради АТ «Херсонгаз». 

 

З одинадцятого  питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з одинадцятого  питання порядку денного річних загальних зборів 

проводилось з використанням бюлетенів № 11. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

 

Припинити достроково повноваження членів наглядової ради АТ «Херсонгаз», обраних 

рішенням Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. протокол № 34: 

1. Гільмара Енке – уповноваженого представника юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ 

ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС». 

 2. Оксененко Богдана Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи - акціонера 

ТОВ «Група компаній «Содружество»; 

3. Волконської Валентини Миколаївни – уповноваженого представника юридичної особи - 

акціонера ТОВ «Нафта-Інвест»; 

4. Логвиновського Геннадія Миколайовича – фізичної особи-акціонера; 

5. Цулукіані Олега Ардовича – фізичної особи-акціонера; 

6. Євчука Мар’яна Миколайовича – фізичної особи-акціонера; 

7. Александрова Павла Анатолійовича – фізичної особи-акціонера. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з одинадцятого  питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

 



 

 

Прийняте рішення з одинадцятого  питання порядку денного: 

Припинити достроково повноваження членів наглядової ради АТ «Херсонгаз», обраних 

рішенням Загальних зборів акціонерів від 19.04.2019р. протокол № 34: 

1. Гільмара Енке – уповноваженого представника юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ 

ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС». 

 2. Оксененко Богдана Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи - акціонера 

ТОВ «Група компаній «Содружество»; 

3. Волконської Валентини Миколаївни – уповноваженого представника юридичної особи - 

акціонера ТОВ «Нафта-Інвест»; 

4. Логвиновського Геннадія Миколайовича – фізичної особи-акціонера; 

5. Цулукіані Олега Ардовича – фізичної особи-акціонера; 

6. Євчука Мар’яна Миколайовича – фізичної особи-акціонера; 

7. Александрова Павла Анатолійовича – фізичної особи-акціонера. 

 

 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  



Протокол про підсумки голосування № 12 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня  2020 рік 

 вул. Поповича, 3                      Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Дванадцяте питання порядку денного: «Про обрання кількісного та персонального складу 

членів наглядової ради Товариства».  

 

З дванадцятого  питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось шляхом кумулятивного голосування, власників голосуючих простих 

іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах. 

Голосування з дванадцятого  питання порядку денного річних загальних зборів 

проводилось з використанням бюлетенів № 12. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

 

 Обрати в кількості семи осіб строком на три  роки, наступних осіб до складу наглядової ради 

АТ «Херсонгаз»: 

 

1. Гільмар Енке – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ 

ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС». 

 2. Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник юридичної особи - акціонера 

ТОВ «Група компаній «Содружество»; 

3. Мінчук Олена Вікторівна  - уповноважений представник юридичної особи –акціонера 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест»; 

4. Логвиновський Геннадій Миколайович – фізична особа-акціонер; 

5. Цулукіані Олег Ардович – фізична особа-акціонер; 

6. Євчук Мар’ян Миколайович – фізична особа-акціонер; 

7. Александров Павло Анатолійович – фізична особа-акціонер. 
 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Підсумки голосування з дванадцятого питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування. 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. 

Кандидати до складу наглядової ради Кількість голосів для 

кумулятивного голосування. 

Гільмар Енке – уповноважений представник юридичної 

особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД 

ПЕТРОЛЕМ ГАС» 

119 426 872  

Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник 

юридичної особи - акціонера ТОВ «Група компаній 

«Содружество» 

119 426 872 

Мінчук Олена Вікторівна  - уповноважений представник 

юридичної особи –акціонера Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Нафта-Інвест» 

119 426 872 

Логвиновський Геннадій Миколайович - акціонер – фізична 

особа  

119 426 872 

 Цулукіані Олег Ардович - акціонер – фізична особа 119 426 872 

Євчук  Мар’ян Миколайович - акціонер – фізична особа 119 426 872 

Александров Павло Анатолійович - акціонер – фізична особа 119 426 872 

 

Прийняте рішення з дванадцятого  питання порядку денного: 

До складу наглядової ради обрані: 

1. Гільмар Енке – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ 

ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС». 

 2. Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник юридичної особи - акціонера 

ТОВ “Група компаній “Содружество”; 

3. Мінчук Олена Вікторівна  - уповноважений представник юридичної особи –акціонера 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест»; 

4. Логвиновський Геннадій Миколайович – фізична особа-акціонер; 

5. Цулукіані Олег Ардович – фізична особа-акціонер; 

6. Євчук Мар’ян Миколайович – фізична особа-акціонер; 

7. Александров Павло Анатолійович – фізична особа-акціонер. 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  



Протокол про підсумки голосування № 13 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                           Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Тринадцяте  питання порядку денного: «Про затвердження умов цивільно – правових або 

трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення 

розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових 

договорів з членами наглядової ради товариства».  

 

З тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось 

з використанням бюлетенів № 13. 

Голосували за наступний проект рішення: 

            Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами 

наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових 

договорів від імені Товариства з головою та членами наглядової ради надати голові правління 

Товариства Зангієву А.Г. 

 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

Підсумки голосування з тринадцятого питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.  

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного: 

          Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами 

наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових 

договорів від імені Товариства з головою та членами наглядової ради надати голові правління 

Товариства Зангієву А.Г. 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  



Протокол про підсумки голосування № 14 

на річних загальних зборах акціонерів  акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня 2020 рік 

 вул. Поповича, 3                            Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко А.В., Пасюк М.О. 

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

Чотирнадцяте питання порядку денного: «Про дострокове припинення повноважень членів 

ревізійної комісії АТ «Херсонгаз». 

З чотирнадцяте  питання порядку денного річних загальних зборів: 

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників 

голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.  

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів 

проводилось з використанням бюлетенів № 14. 

 

Голосували за наступний проект рішення: 

Припинити достроково повноваження членів ревізійної комісії АТ «Херсонгаз», обраних 

рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.09.2018р. протокол № 33: 

1.    Хмельненко Людмила Григорівна; 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 

«Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни 

Володимирівни; 

           3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого 

представника -  Степанюк Світлани Валеріївни. 

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило. 

 

Підсумки голосування з чотирнадцятого  питання порядку денного: 

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. 

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів. 

«ЗА» -  0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 

у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«ПРОТИ» - 119 426 872 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

 

Прийняте рішення з чотирнадцятого  питання порядку денного: 

Рішення по чотирнадцятому  питанню порядку денного не прийнято. Повноваження членів 

ревізійної комісії АТ «Херсонгаз», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.09.2018р. 

(протокол № 33) продовжуються відповідно до встановленого строку.. 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  



Протокол про підсумки голосування № 15 

на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства «Херсонгаз» 

(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство) 

 

 

м. Херсон                                                                         Дата проведення: 31 березня  2020 рік 

 вул. Поповича, 3                      Час проведення: 11 год. 00 хв. 

 

Лічильна комісія в складі: 

Голова комісії: Арещенко Н.О. 

Члени комісії: Мошко  А.В., Пасюк М.О.  

 

Дата проведення голосування: 31.03.2020 р. 

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери та їх представника, яким 

належить 119 426 872 (сто дев’ятнадцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч вісімсот 

сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,4% від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

 

Питання, винесені на голосування: 

П’ятнадцяте питання порядку денного: «Про обрання кількісного та персонального складу 

членів ревізійної комісії  Товариства».  

 

З п’ятнадцятого  питання порядку денного річних загальних зборів: 

Оскільки по десятому питанню щодо внесення змін до статуту АТ «Херсонгаз» в частині 

зміни кількісного складу ревізійної комісії до п’яти осіб рішення не прийнято, а також враховуючи 

те, що за результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного, щодо 

дострокового припинення повноважень членів ревізійної комісії  АТ «Херсонгаз» рішення також 

не прийнято, по п’ятнадцятому питанню порядку денного «Про обрання кількісного та 

персонального складу членів ревізійної комісії Товариства» є недоцільним, повноваження  

персонального складу ревізійної комісії АТ «Херсонгаз», обраних рішенням Загальних зборів 

акціонерів від 14.09.2018р. (протокол № 33) продовжуються відповідно до встановленого строку. 

Прийняте рішення з п’ятнадцятого   питання порядку денного: 

Рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного не прийнято. 

 

 

Голова лічильної комісії:  Арещенко Н.О. 

Члени лічильної комісії:       Мошко А.В. 

  
Пасюк М.О.  

 


