
 

 

 

 

  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО” 
2. Код за ЄДРПОУ:  22767506 
3. Місцезнаходження:  29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 70-15-59, ф. 67-06-67    
5. Електронна поштова адреса: vcp@oe.ic.km.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для  
розкриття  інформації:  hoe.com.ua 
7. Вид особливої  інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

ІІ. Текст повідомлення 

Загальними зборами акціонерів ПАТ  "Хмельницькобленерго" від 27 квітня 2015 року 
(протокол № 24): 

 

1.Обрано членом Наглядової ради Товариства: 

1.1. Фонд державного майна України - юридична особа, яка володіє 70,01 відсотків  
стутутного капіталу товариства. Уповноважена особа - Бiлан Олександр Михайлович, 
займає посаду керiвника управлiння Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi 
України. Часткою в статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

1.2. Кальніченко Валентина Анатоліївна. Є представником акцiонера - Фонд 

державного майна України.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1.3. Кріпіневич Зоя Миколаївна. Є представником акцiонера - Фонд державного 
майна України.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1.4. Грядунов Дмитро Володимирович. Є представником акцiонера - Фонд 
державного майна України.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1.5. Тур Анжелiна Василiвна. Є представником акцiонера - Фонд державного майна 
України.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

1.6. Дубенко Нiла Василiвна. Є представником акцiонера - Фонд державного майна 
України, займає посаду керiвника управлiння Мiнiстерства енергетики та вугiльної 
промисловостi України. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної 



 

                                                                                        

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1.7. VS Energy International N.V.(ВС Енерджi Iнтернешнл Н.В.) - юридична особа, яка 
володіє 0,0296 відсотків  стутутного капіталу товариства. Уповноважена особа - Судак Iгор 
Олександрович, займає посаду вiце-президента ТОВ ВС Енерджi Iнернешнл. Часткою в 
статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

 

2. Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства: 

2.1. Шкура В'ячеслав Петрович. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у 
розмiрi 0,0000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.2. Чижевська Ірина Анатоліївна. Часткою у статутному капiталi товариства володiє 
у розмiрi 0,000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.3. Гайдамака Наталія Володимирівна. Часткою у статутному капiталi товариства 
володiє у розмiрi 0,000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

2.4. Євченко Свiтлана Василiвна. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у 
розмiрi 0,0000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.5. Деревянченко Мiла Болеславiвна. Часткою у статутному капiталi товариства 
володiє  у розмiрi 0,0000007 %. Непогашеної судимостi з корисливi та посадовi злочини 
немає. 

2.6. Судак Iгор Олександрович. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.7. НАК "Енергетична компанія України". В перiод обрання членом Наглядової 
ради юридична особа НАК "Енергетична компанiя України" представляла iнтереси 
держави та володiла часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 70.01%. 

 

3. Обрано членом Ревізійної комісії  Товариства: 

3.1.Фонд державного майна України - юридична особа, яка володіє 70,01 відсотків  
стутутного капіталу товариства. Уповноважена особа - Сачівко Андрій Іванович, займає 
посаду керiвника управлiння Фонду державного майна України. Часткою в статутному 
капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

3.2. Дубровiна Наталiя Валерiївна. Є представником акцiонера - Фонд державного 
майна України.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

3.3. Касека Олександр Володимирович. Є представником акцiонера - Фонд 
державного майна України.Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

3.4. Поліщук Ірина Миколаївна. Є представником акцiонера - Фонд державного 
майна України, займає посаду головного державного фiнансового iнспектора 
Держфiнiнспекцiї в Хмельницькiй областi. Часткою у статутному капiталi товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



 

                                                                                        

3.5. Полоневич Лариса Михайлівна. Часткою у статутному капiталi товариства 
володiє у розмiрi 0,0016 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

 

4. Припинено повноваження члена Ревізійної комісії  Товариства: 

4.1. Палійчук Наталія Олексіївна. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у 
розмiрi 0,0000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

4.2. Сільченко Юрій Валерійович. Часткою у статутному капiталi товариства володiє 
у розмiрi 0,0000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

4.3. Соловйова Жанна Михайлівна. Часткою у статутному капiталi товариства 
володiє  у розмiрi 0,0000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

4.4. Сич Наталія Федорівна. Часткою у статутному капiталi товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

4.5. Іонова Оксана Борисівна. Часткою у статутному капiталi товариства володiє у 
розмiрi 0,000007 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

ІІІ. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе  відповідальність згідно  із законодавством. 
 
 

Генеральний директор                                            О.Л.Шпак 


