БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Стовбовенко Оксана Миколаївна

(прізвище, ім’я, по батькові)
Працює:

Головним бухгалтером ПФ «КАПІТАЛ-СЕРВІС» з «04» травня 2012 року

(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

України

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

12.01.1981 року

Херсонська обл., м. Н. Каховка

(держава, область, місто, район, село)
Освіта
Приватний вищий навчальний заклад «Херсонський економіко-правовий
інститут», повна вища освіта за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація
спеціаліста з обліку і аудиту

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

---------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Українська, російська в повній мірі обома

(якими, якою мірою)

------------

Нагороди, почесні звання

------------------------

(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

15 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді
01.08.200114.03.2006
14.03.200603.02.2009
03.02.200904.05.2012
04.05.2012
по
сьогоднішній день

Займана посада/місце роботи

Населений пункт

Бухгалтер-касир (ПФ «КАПІТАЛ-СЕРВІС»)

м. Херсон

Бухгалтер І категорії (ПФ «КАПІТАЛ-СЕРВІС»)

м. Херсон

Заступник головного бухгалтера (ПФ

м. Херсон

«КАПІТАЛ-СЕРВІС»)

Головний бухгалтер (ПФ «КАПІТАЛСЕРВІС»)

м. Херсон

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Бебко Іван Якович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

З 2002 року Президент групи компаній "Bebko"
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

України
08 вересня 1967 року

Число, місяць і рік народження

Місце народження

Україна, Волинська область, Камінь-Каширський район, село Залазько
(держава, область, місто, район, село)

Освіта
Інститут ринкової економіки, соціальної політики і права, дата закінчення 25.06.1999 року, спеціальність “Фінанси та кредит”, кваліфікація бакалавр економіки
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Українська, російська — вільно; чеська, англійська — можу розмовляти
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

Знак “За заслуги перед громадою Херсона” від 07.09.2012
(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

30 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді

1987 - 1993
19.11.1996
26.08.1997
24.01.2000
23.01.2006
02.04.2010
01.12.2010

Займана посада/місце роботи
Бригадир БМУ № 7
Засновник ПФ “Віоріка”
Засновник ПФ “Капітал-Сервіс”
Засновник СП ТОВ “ВЕВСО”
Засновник ПП “Фірма “Євро-Авто”
Засновник КС “БЕБКО ФІНАНС”
Засновник ПП “Італія-Моторс”

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Населений пункт
м. Херсон
м. Херсон
м. Херсон
м. Нова Каховка
м. Херсон
м. Херсон
м. Херсон

Везумський Михайло Григорович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

Начальник служби безпеки КС «БЕБКО ФІНАНС» з 2013 року.
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна
15.04.1968 року народженням.

Число, місяць і рік народження

Місце народження

м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

Національна академія внутрішніх справ України — 2002р. Академія управління
міністерства внутрішніх справ -2010 р. Правознавство, Управління у сфері
правопорядку, юрист.
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Російська, українська, вільно
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

------------(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

30 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді
1992 — 2010 рр.
2011 — 2013 рр.
25.11.13р —
теперішній час

Займана посада/місце роботи

Служба в органах внутрішніх справ
Начальник служби економічної безпеки
ТОВ «Херсонавтотранс»
по Начальник служби безпеки КС «БЕБКО
ФІНАНС»

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Населений пункт
м. Херсон
м. Херсон
м. Херсон

Гладишев Віталій Ігорович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

Голова правління КС «БЕБКО ФІНАНС» з 2016 року.
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна
20.06.1982 року народженням.

Число, місяць і рік народження

Місце народження

м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

Херсонський державний технічний університет, 2003 рік., Харківський
національний економічний університет, 2007 р за спеціальністю «Економіка
підприємств»
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Російська, українська, вільно
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

------------(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

14 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді
03.03.2014 —
12.02.16 рр
10.03.2016
27.10.16
05.12.16
—
теперішній час

Займана посада/місце роботи

Населений пункт

Директор з розвитку регіональних
продуктів м. Херсон ПАТ «СК Альфа
страхування»
— Директор ПАТ УСК «Княжа»

м. Херсон

по Голова правління КС «БЕБКО
ФІНАНС»

м. Херсон

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

м. Херсон

Говорущенко Оксана Олександрівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

Начальник юридичного відділу КС «БЕБКО ФІНАНС» з 2016 року.
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна
19.12.1978 року народженням

Число, місяць і рік народження

Місце народження

м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

Освіта — Національний університет внутрішніх справ 2002 рік., за спеціальністю
Правознавство
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Російська, українська, вільно
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

------------(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

15 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді

04.01.2013 —
06.12.16 рр
06.12.2016 —
теперішній час

Займана посада/місце роботи
Юрист КС «БЕБКО ФІНАНС»

по Начальник юридичного відділу
КС «БЕБКО ФІНАНС»

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Населений пункт
м. Херсон
м. Херсон

Гоменюк Катерина Вікторівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

економіст, ТОВ «Херсон Мотор Компані», 01.11.2016
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна

Число, місяць і рік народження

Місце народження

15 лютого 1985 року

Україна, Херсонська область, м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

магістр з економіки за спеціальністю «Економіка підприємства», Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова, 01 липня 2010 року
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

--------------

Російська, українська вільно, англійська зі словником
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

------------(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

9 (дев'ять) років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді

29.07.08-16.03.09
16.03.09-01.03.10
01.03.10-16.05.11
30.05.11-18.08.11
19.08.11-31.10.16
01.11.16-23.04.17
24.04.17-...

Займана посада/місце роботи

Населений пункт

економіст з планування, ВАТ
«Херсонський суднобудівний завод»
провідний економіст з планування, ВАТ
«Херсонський суднобудівний завод»

м. Херсон

начальник, бюро планування та собівартості,
ВАТ «Херсонський суднобудівний завод»
Білозерський ЦЗ у Херсонський області

м. Херсон

економіст, ПФ «Капітал - Сервіс»
економіст, ТОВ «К-Авто»

економіст, ТОВ «Херсон Мотор
Компані»

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Ейнох Марина Вікторівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

м. Херсон

Херсонська область.
Білозерський район,
смт. Білозерка.
м. Херсон
м. Херсон
м.Херсон

Працює:

Менеджер КС «БЕБКО ФІНАНС» з 2013 року.
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна
28.01.1989 року народженням.

Число, місяць і рік народження

Місце народження

м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

Херсонський Національний Технічний Університет — 2011 р. Економіка. Облік і
аудит.
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Російська, українська, вільно
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

------------(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

6 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді

2011 — 2013 рр.
27.12.13р —
теперішній час

Займана посада/місце роботи

Головний спеціаліст в УПФУ в місті
Херсоні
по Менеджер КС «БЕБКО ФІНАНС»

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Кузькін Віктор Олександрович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Населений пункт
м. Херсон
м. Херсон

Працює:

З 2001 року Директор ПФ «Капітал - Сервіс»
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

України
29 01. 1954 року

Число, місяць і рік народження

Місце народження

с. Чорноморське, Голопристанського району, Херсонської області
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

Вища, Херсонський Державний педагогічний інститут, Загально — освітні дисципліни, 1976року
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Українська, російська — вільно.
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання
(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

35 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді
15 років

Займана посада/місце роботи

Населений пункт

Директор ПФ «Капітал - Сервіс»

м. Херсон.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Морозов Олександр Миколайович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

Засновник ТОВ «БК «БЕБКО КОНСАЛТІНГ», ПП
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

України
20.06.1979 року

Число, місяць і рік народження

Місце народження

м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

Херсонський державний технічний університет — 2004р. спеціаліст з технології
машинобудування, Харківський національний економічний університет —
2007р. за спеціальністю «Економіка підприємств».
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Українська, російська в повній мірі обома
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання
(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

19 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді

Займана посада/місце роботи

Населений пункт

15.02.12 — 10.05.12 Директор ХД «СК «Арсенал Страхування»
18.07.13- 06.06.16
Засновник та Директор ТОВ БК
«БЕБКО КОНСАЛТІНГ»
07.06.2016 року і по ПП та Засновник ТОВ БК «БЕБКО
теперішній час
КОНСАЛТІНГ»

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Попов Олег Михайлович

(прізвище, ім’я, по батькові)
Працює:

Директор, ТОВ «Еволюція», з 01.04. 2017 р.

(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

м. Херсон
м. Херсон
м. Херсон

України

Громадянство

Число, місяць і рік народження

Місце народження

24 січня 1980 р.

Україна, Херсонська обл., м. Херсон

(держава, область, місто, район, село)
Освіта
Вища, Херсонський Державний Аграрний Університет, 2003 р. спеціаліст
гідротехнік

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

немає

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Російська – вільно, Українська – вільно.

(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

-----------------------------

-----------------

(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

17 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді
З жовтня 2009 —
31.03.17
01.04.17
—
теперішній день

по

Займана посада/місце роботи

Рекламіст, ТОВ «Еволюція»
Директор ТОВ «Еволюція»

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Філик Олександр Леонідович
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

ТОВ «Херсон Мотор Компані», 25.05.2016
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна

Населений пункт
М . Херсон
м. Херсон

Число, місяць і рік народження

Місце народження

26 квітня 1975

Україна, Херсонська область, м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

спеціаліст, за спеціальністю «Конструктор-економіст», Херсонський індустріальний інститут,
30 січня 1998 року.
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

--------------

Російська, українська вільно, англійська зі словником
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

------------(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

19 (дев'ятнадцять) років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді
17.01.15-02.02.16
03.02.16-24.05.16
25.05.16-...

Займана посада/місце роботи

Населений пункт

ПП «Італія — Моторс», прийнято на
посаду директора
ТОВ « Віннер Форд Херсон», прийнято
на посаду директора
ТОВ «Кайф — Авто», прийнятий на
посаду директора, з 24.04.17року,
перейменовано в ТОВ « Херсон Мотор
Компані»

м. Херсон

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Черненко Анжеліка Олександрівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

Менеджер КС «БЕБКО ФІНАНС» з 2016 року.
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна

м. Херсон
м. Херсон

16.03.1991 року народженням.

Число, місяць і рік народження

Місце народження

м. Херсон
(держава, область, місто, район, село)

Освіта

Херсонський державний
підприємства, магістр

аграрний

університет,

2014

рік,

Економіка

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

--------------

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

Російська, українська, вільно
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання

------------(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

5 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді

Займана посада/місце роботи

2012-2015 рр.

Провідний економіст, АТ “Райффайзен
банк Аваль”
2015 — 2016 рр.
Кредитний експерт, Ломбард “Благо”
12.05.2016 р. — по Менеджер КС «БЕБКО ФІНАНС»
теперішній час

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Швецова Лариса Юріївна
(прізвище, ім’я, по батькові)

Працює:

Головний бухгалтер ПП « Аквилон-М» з 30 січня 2017 р
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство

Україна

Населений пункт
м. Херсон
м. Херсон
м. Херсон

Число, місяць і рік народження

Місце народження

22.07.1976 р

Магаданська область, Сусуманський район, с. Мяунджа
(держава, область, місто, район, село)

Освіта
Вища освіта , спеціаліст з обліку та аудиту, Херсонській державний технічний
університет, 1999 р
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу,
дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання
Володіння мовами

--------------

Українська, російська, англійська зі словником
(якими, якою мірою)

Нагороди, почесні звання
(дата присвоєння)

Загальний стаж роботи

17 років

Трудова діяльність

Строк
перебування на
посаді
1,5 р
1,5 р
10 р
4р

Займана посада/місце роботи
Головний бухгалтер магазин ХБК
Головний бухгалтер ТОВ «Юг-Інвест»
Головний бухгалтер ТОВ «ТД Айсберг»
Головний бухгалтер ПВКП «Мегатекс»

Населений пункт
Херсон
Херсон
Херсон
Херсон

