
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

28.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 210428/1012/3120  

(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     Зангiєв Альберт Георгiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Акцiонерне товариство "Херсонгаз" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 73036, Херсонська обл., м. Херсон, Поповича, буд. 3 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 03355353 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (0552) 32-76-21, (0552) 35-74-90 

6. Адреса електронної пошти: 

 plan@gaz.kherson.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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
https://gaz.kherson.ua/?cat=25 28.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 
дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 
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) 

1 2 3 4 5 6 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова наглядової ради Попов Дмитро Вікторович - уповноважений 

представник юридичної  особи  ПАТ 

"НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛIКВIФАЙД ПЕ 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження голови наглядової ради Попова Дмитра Вікторовича  (не володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента) - уповноваженого представника юридичної  особи - акцiонера ПАТ "НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛIКВIФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС". Перебував на 

посадi з 16.02.2021 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини відсутня. 

27.04.2021 припинено 
повноваження 

Член наглядової ради Оксененко Богдан Вiкторович - уповнов. 
представник юр.  особи - акцiонера ТОВ "ГК 

"Содружество" 

 0.000013 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена наглядової ради Оксененко Богдана Вiкторовича - уповноваженого 

представника юридичної  особи - акцiонера ТОВ "ГК "Содружество", який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000013 %. Перебував на посадi з 31.03.2020р. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової ради Мінчук Олена Вікторівна  - уповнов. 

представник юр особи -акціонера ТОВ "Нафта-

Інвест" 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021р., припинено повноваження члена наглядової ради Мінчук Олени Вікторівни  (не володiє часткою в  
статутному капiталi емiтента)  - уповноваженого представника юридичної особи -акціонера ТОВ "Нафта-Інвест". Перебувала на посадi з 31.03.2020 р. Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової ради Логвиновський Геннадiй Миколайович   0.015627 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена наглядової ради Логвиновського Геннадiя Миколайовича, який володiє 

часткою в  статутному капiталi емiтента 0.015627%. Перебував на посадi з 31.03.2020 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової ради Цулукiанi Олег Ардович  0.000013 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена наглядової ради Цулукiанi Олега Ардовича, який володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента 0.000013%. Перебував на посадi з 31.03.2020 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. 

27.04.2021 припинено 
повноваження 

Член наглядової ради Євчук Мар'ян Миколайович  0.0000007 



Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена наглядової ради Євчука Мар'яна Миколайовича, який володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента 0,0000007 %. Перебував на посадi з 31.03.2020 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член наглядової ради Александров Павло Анатолiйович   0.000006 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена наглядової ради Александрова Павла Анатолiйовича, який володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0.000006%. Перебував на посадi з 31.03.2020 р. Звільнено з посади з 22.12.2020 р. за власним бажанням згідно заяви. Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова ревізійної комісії Хмельненко Людмила Григорівна  0.000013 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена ревізійної комісії Хмельненко Людмили Григорівни, яка володiє часткою 

в статутному капiталi емітента 0,000013 %. Перебувала на посадi з 14.09.2018 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член ревізійної комісії Горбачова Любов Анатолівна - уповноважений 

представник акціонера Товариство з обмеженою 

відповідальн 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена ревізійної комісії Горбачової Любов Анатолівни (не володiє часткою в 

статутному капiталi емітента) - уповноважений представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Співдружність Естет 

Менеджмент". Перебувала на посадi з 18.02.2021 р. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 припинено 

повноваження 

Член ревізійної комісії Степанюк Світлана Валеріївни - уповноважений 

представник акціонера Товариство з обмеженою 

відповідал 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв, що вiдбулися 27.04.2021 р., припинено повноваження члена ревізійної комісії Степанюк Світлани Валеріївни (не володiє часткою в 

статутному капiталi емітента) - уповноважений представник акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго-Лан". Перебувала на посадi з 14.09.2018 р. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 призначено Голова наглядової ради Попов Дмитро Вікторович  - уповноважений 

представник акціонера Товариства з обмеженою 
відповідальніс 

 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на три роки, членом наглядової ради Попова 

Дмитра Вікторовича (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента) - уповноваженого представника акцiонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Група 

компаній "Содружество". На першому засiданнi наглядової ради вiд 27.04.2021р. Попова Дмитра Вікторовича обрано головою наглядової ради. Мiсце роботи протягом 

останнiх 5 рокiв: з жовтня 2016 року по лютий 2019 року керівник управління бізнесу та нерухомості у Berufsbildungswerk Hamburg GmbH, з серпня 2019 по лютий 2020 - 

радник генерального директора ТОВ "ГК "Содружество", з лютого 2020 по теперішній час працює заступником генерального директора з розвитку бізнесу, за зовнішнім 

сумісництвом в ТОВ "ГК "Содружество". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 призначено Член наглядової ради Оксененко Богдан Вiкторович - уповноважений 

представник акцiонера ТОВ "ГК "Содружество" 

 0.000013 



Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на три роки, членом наглядової ради 

Оксененка Богдана Вiкторовича (володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000013%) - уповноваженого представника акцiонера ТОВ "ГК "Содружество". 

Протягом останнiх 5 рокiв: з липня 2007 р. по 31.12.2008 р. - заступник генерального директора ТОВ КУА "СЕМ". З 13.01.2009 р. по 16.02.2009р. - перший заступник 

голови правління ПАТ "Кременчукгаз". З 16.02.2009 р. по теперішній час - Голова правління ПрАТ "Кременчукгаз". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. 

27.04.2021 призначено Член наглядової ради Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений 

представник юридичної особи - акціонера ТОВ 

"Нафта-Інвест" 

 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на три роки, членом наглядової ради Мінчук 

Олену Вікторівну (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента) - уповноваженого представника акцiонера ТОВ "Нафта-Iнвест". Протягом останнiх 5 рокiв: з 

листопада 2011 р. по 01.07.2018 р. - менеджер з управління проектами/програмами в сфері матеріального/нематеріального виробництва ТОВ "ГК "Содружество". З 

01.07.2018р. по теперішній час - Заступник генерального директора ТОВ "ГК "Содружество". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

27.04.2021 призначено Член наглядової ради Логвиновський Геннадiй Миколайович   0.015627 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на три роки, членом наглядової ради 

Логвиновського Геннадiя Миколайовича - акцiонера фiзичну особу, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,015627 %. Мiсце роботи протягом останнiх 5 

рокiв: керівник відділу з торгівлі цінними паперами ТОВ "Нафта - Інвест". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.  

27.04.2021 призначено Член наглядової ради Цулукiанi Олег Ардович - уповноважений 

представник юридичної особи - акціонера 

Товариства з обмежено 

 0.000013 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на три роки, членом наглядової ради 

Цулукiанi Олега Ардовича (володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,000013 %) - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Співдружність Ессет Менеджмент". Мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 2008р.  працював на 
посаді заступника координаційно-аналітичної ради - начальника відділу економічної безпеки ТОВ "ГК"Содружество", з 2010р. - начальник  управління безпеки. З 2013р.  

ТОВ "Енерго-Лан" призначений на посаду заступника директора з питань безпеки та охорони.З  2014 р. директор ТОВ "Енерго-Лан",  квітня 2018р. і  по теперішній час - 

начальник управління безпеки ТОВ "ГК "Содружество". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 призначено Член наглядової ради Євчук Мар'ян Миколайович - уповноважений 

представник юридичної особи - акціонера 

Товариства з обмеже 

 0.0000007 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на три роки, членом наглядової ради Євчука 

Мар'яна Миколайовича (володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000007 %) - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Співдружність Ессет Менеджмент". Мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 2007-2009 рр. працював 

старшим юрисконсультом у ЗАТ "Перший Український міжнародний банк" філія у м. Миколаєві. З 2009-2010 рр. працював юрисконсультом у ЗАТ "БК "Содружество". З 

2010-2011 рр. працював юрисконсультом у ДП "Партнер" ТОВ "ЮБ "Канон". З 2011-2012 рр. працював юрисконсультом у Херсонському державному бюро технічної 
інвентаризації. З 2012-2013 рр. працював юрисконсультом у ДП "Партнер" ТОВ "ЮБ "Канон". З серпня 2013 року і по теперішній час працює у ПАТ "Кременчукгаз" на 

посаді радника Голови правління  з правових питань та за сумісництвом займає посаду начальника юридичного управління ТОВ "ГК "Содружество". Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 



27.04.2021 призначено Член наглядової ради Котурова Оксана Михайлівна - уповноважений 

представник юридичної особи - акціонера 

Товариства з обме 

 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на три роки, членом наглядової ради 

Котурову Оксану Михайлівну (не володiє часткою в статутному капiталi емітента) - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою 
відповідальністю "Група компаній "Содружество". Мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 16.08.2012р заступник головного бухгалтера фінансового управління ТОВ 

"ГК "Содружество", 3 01.03.2019 р- головний бухгалтер ТОВ "ГК "Содружество", м. Херсон. 9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості - судимості 

немає. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 призначено Голова ревізійної комісії  Горбачова Любов Анатоліївна - уповноважений 

представник акціонера Товариства з обмеженою 

відповідаль 

 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на п'ять років  членом ревізійної комісії 

Горбачову Любов Анатоліївну (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента) - уповноважений представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Група компаній "Содружество". На першому засiданнi ревізійної комісії вiд 27.04.2021р. Горбачову Любов Анатоліївну обрано головою ревізійної комісії. Мiсце роботи 

протягом останнiх 5 рокiв: з 02 січня 2007 р. працює на посаді начальника ревізійного відділу ЗАТ "БК "Содружество". З 01 липня 2011 р. у зв'язку реорганізацією 

шляхом перетворення ЗАТ БК "Содружество" на ТОВ "ГК "Содружество" призначена на посаду начальника контрольно-ревізійного управління.  Непогашена судимiсть 
за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

27.04.2021 призначено Член ревізійної комісії Кіц Світлана Іванівна - уповноважений 

представник акціонера Товариства з обмеженою 

відповідальністю  

 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на п'ять років  членом ревізійної комісії Кіц 

Світлану Іванівну (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента) - уповноважений представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з 

управлінням активами "Співдружність Ессет Менеджмент". Мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: з 2008 р. працювала на посаді економіста фінансового управління 

ТОВ "ГК "Содружество". З 2012 р. працює на посаді бухгалтера відділу внутрішнього аудиту АТ "Кременчукгаз".  Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини вiдсутня. 

27.04.2021 призначено Член ревізійної комісії Степанюк Світлана Валеріївна - уповноважений 

представник акціонера Товариства з обмеженою 

відповідал 

 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 27.04.2021 р., обрано строком на п'ять років  членом ревізійної комісії 

Степанюк Світлану Валеріївну (не володiє часткою в статутному капiталi емiтента) - уповноважений представник акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Енерго-Лан". Мiсце роботи протягом останнiх 5 рокiв: фізична особа - підприємець: надання послуг за договорами з ведення бухгалтерського обліку.  Непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 

 


