
Повідомлення про спростування особливої інформації відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

 

Акціонерне товариство «Херсонгаз» (ідентифікаційний код юридичної особи 03355353, 

місцезнаходження: 73036, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Поповича, 3) (надалі – 

Товариство) у відповідності до пункту 11 Розділу Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) № 2826 ВІД 03.12.2013 року, повідомляє  

що 06.09.2021 року Товариством було самостійно встановлено факт оприлюднення 

недостовірної інформації про зміну складу посадових осіб Товариства, згідно з рішенням 

Наглядової ради Товариства від 30.03.2021 року, протокол N 5. 

В змісті особливої інформації про обрання строком на п’ять років на посаду члена 

правління Малацковської  Олени Вікторівни помилково зазначено: 

«У зв'язку з закінченням строку дії повноважень  (Протокольне рішення наглядової ради  

№ 5 вiд 30.03.2021),  припинено повноваження члена правлiння АТ "Херсонгаз" 

Малацковської Олени Вiкторiвни,яка обiймає посаду головного радника голови правлiння, 

яка не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi з 24.09.2018 

р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода не надана на 

розкриття паспортних даних». 

Недостовірну та неповну особливу інформацію було оприлюднено шляхом розміщення в 

загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР 02.04.2021 15:37:13 та наданої до 

НКЦПФР 02.04.2021 р., розміщення на власній сторінці в мережі інтернет Товариства 

http://gaz.kherson.ua/?cat=25 - 01.04.2021 року. 

Товариство спростовує зазначену розкриту недостовірну та неповну особливу 

інформацію. 

Оприлюднення недостовірної та неповної особливої інформації Товариства відбулось по 

технічним причинам при використанні програмного забезпечення для підготовки 

особливої інформації. 

Разом з тим повідомляємо, що Товариством вжито заходи щодо спростування 

оприлюдненої недостовірної та неповної інформації шляхом розміщення відповідного 

повідомлення про спростування в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР - 

06.09.2021 року, розміщення на власній сторінці в мережі інтернет Товариства за дресою: 

http://gaz.kherson.ua/?cat=25 - від 06.09.2021 року. 

Крім того, Товариством розкрито виправлену особливу інформацію про зміну складу 

посадових осіб, згідно рішення наглядової ради Товариства від 30.03.2021 року, протокол 

N5, шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР – 

06.09.2021 року, розміщення на власній сторінці в мережі інтернет Товариства за адресою: 

http://gaz.kherson.ua/?cat=25 - від 06.09.2021 року та подання до НКЦПФР - від 06.09.2021 

року.  

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством 
 

Голова правління    Зангієв А. Г. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 
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