


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 

23.11.2021 припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Корнієнко Алла Григорівна  0 0 

Зміст інформації: 
На підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України  від  23.11.2021 р. № 26/1.8-27-19280 про замiну члена 

Наглядової ради - представника акціонера, отриманого АТ "Хмельницькобленерго" 23.11.2021 р., відповідно до частини 7 статті 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та п.п. 17.7.2, 17.7.3 Статуту Товариства припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Корнієнко Алли Григорівни. 
До складу Наглядової ради  АТ "Хмельницькобленерго" Корнієнко А.Г. було обрано  Загальними зборами Товариства від 26.04.2017 р. (протокол № 26) як представника 

акцiонера  Держава Україна, в особі Фонду державного майна України.   
Треба зазначити, що у зв'язку з проведенням 30 квітня 2020 року річних Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", на яких  не було обрано нового складу  Наглядової 

ради після трирічного перебування попередніх членів на посадах,  відповідно до абзацу 5 частини 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства"  та підпункту 

16.2.4 Статуту  АТ "Хмельницькобленерго" члени Наглядової ради, у тому числі Корнієнко А.Г. припинили свої повноваження, крім повноважень з підготовки, 

скликання і проведення Загальних зборів.   
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
23.11.2021 припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради  Єсипенко Людмила Миколаївна 0 0 

Зміст інформації: 

На підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України  від  23.11.2021 р. № 26/1.8-27-19280 про замiну члена 

Наглядової ради - представника акціонера, отриманого АТ "Хмельницькобленерго" 23.11.2021 р., відповідно до частини 7 статті 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та п.п. 17.7.2, 17.7.3 Статуту Товариства припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Єсипенко Людмили Миколаївни. 
Єсипенко  Л.М. як представник акціонера набула повноважень  члена Наглядової ради з моменту отримання Товариством вiдповiдного письмового повiдомлення вiд 

акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України, а саме з 21.11.2018 р., строком на 3 роки від дати обрання складу Наглядової ради Загальними 

зборами Товариства - 26.04.2017 р.  
Треба зазначити, що у зв'язку з проведенням 30 квітня 2020 року річних Загальних зборів АТ "Хмельницькобленерго", на яких  не було обрано нового складу  Наглядової 

ради після трирічного перебування попередніх членів на посадах,  відповідно до абзацу 5 частини 2 статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства"  та підпункту 

16.2.4 Статуту  АТ "Хмельницькобленерго" члени Наглядової ради, у тому числі Єсипенко Л.М. припинили свої повноваження, крім повноважень з підготовки, 

скликання і проведення Загальних зборів.   
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
23.11.2021 набуто повноважень Член Наглядової ради  Божко Ганна Олександрівна  0 0 

Зміст інформації: 
На підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України  від  23.11.2021 р. № 26/1.8-27-19280 про замiну члена 

Наглядової ради - представника акціонера, отриманого АТ "Хмельницькобленерго" 23.11.2021 р., відповідно до частини 7 статті 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та п.п. 17.7.2, 17.7.3 Статуту Товариства  набуто повноважень члена  Наглядової  ради Товариства  Божко Ганною Олександрівною. 



Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала  посади: 2018-2021 р.р. - головний спеціаліст  Фонду державного майна України, з 17.09.2021 р. - головний спеціаліст  відділу 

координації діяльності та взаємодії операторів ПЕК Міністерства енергетики України. 
Божко Г.О. набуває повноважень члена Наглядової ради з підготовки, скликання і проведення позачергових Загальних зборів  для обрання повного складу Наглядової 

ради з моменту отримання Товариством вiдповiдного письмового повiдомлення вiд акцiонера,  а  саме  з 23.11.2021 р. до дати обрання нового складу Наглядової ради 

Товариства.   
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
23.11.2021 набуто повноважень Член Наглядової ради  Маньківська Анастасія Геннадіївна  0 0 

Зміст інформації: 

На підставі письмового повідомлення акціонера Держава Україна в особі Міністерства енергетики України  від  23.11.2021 р. № 26/1.8-27-19280 про замiну члена 

Наглядової ради - представника акціонера, отриманого АТ "Хмельницькобленерго" 23.11.2021 р., відповідно до частини 7 статті 53 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" та п.п. 17.7.2, 17.7.3 Статуту Товариства набуто повноважень члена  Наглядової ради Товариства  Маньківською Анастасією Геннадієвною. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала  посади: 2018-03.2020 р.р. - головний спеціаліст відділу корпоративного управління Управління корпоративних прав держави 

Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України;  03.2020-03.2021 - заступник  начальника 

відділу забезпечення функцій акціонера Управління корпоративних прав держави Департаменту корпоративного управління Фонду державного майна України; 03.2021-

09.2021 - головний спеціаліст відділу експертизи договорів та установчих документів Управління представництва інтересів Фонду Юридичного департаменту Фонду 

державного майна України;  з 09.2021 р. - головний спеціаліст  відділу координації діяльності та взаємодії операторів ПЕК Міністерства енергетики України. 
Маньківська А.Г. набуває повноважень члена Наглядової ради  з підготовки, скликання і проведення позачергових Загальних зборів  для обрання повного складу 

Наглядової ради з моменту отримання Товариством вiдповiдного письмового повiдомлення вiд акцiонера,  а  саме  з 23.11.2021 р. до дати обрання нового складу 

Наглядової ради Товариства.   
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
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