
 

 

 

 

  

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 відповідно до вимог глави І розділу ІІІ Положення: Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента. 

 

ІІ. Текст повідомлення 

За рiшенням позачергових загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго", які 
відбулись 29.07.2016 р., 

1. Припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства 
вiдповiдно до ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.16.2.3. Статуту 
Товариства, а саме:  

1.1. Тур Анжеліни Василівни - голови Наглядової ради. Було обрано членом 
Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. (протокол 
№ 24) як представника акцiонера - Фонду державного майна України, Головою Наглядової 
ради було обрано за рiшенням Наглядової ради 14.07.2016 р. (протокол №15). Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

1.2. Фонду державного майна України - члена Наглядової ради.  Було обрано 
членом Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. 
(протокол № 24). Володiє державною часткою в статутному капiталi у розмiрi 70,0089%. 
Уповноважений представник за довiренiстю - Бiлан Олександр Михайлович був обраний 
заступником Голови  Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 16.06.2015 р. (протокол 
№1).  

1.3. Кальніченко Валентини Анатоліївни - члена Наглядової ради. Було обрано 
членом Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. 
(протокол № 24) як представника акцiонера - Фонду державного майна України, було 
обрано Головою Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради 16.06.2015 р. (протокол 
№1) до припинення повноважень Голови Наглядової ради 14.07.2016 р. (протокол №15). 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 



 

                                                                                        

1.4. Кріпіневич Зої Миколаївни - члена Наглядової ради. Було обрано членом 
Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. (протокол 
№ 24) як представника акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

1.5. Дубенко Ніли Василівни - члена Наглядової ради.  Було обрано членом 
Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. (протокол 
№ 24) як представниак акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

1.6. Грядунова Дмитра Володимировича — члена Наглядової ради.  Було обрано 
членом Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. 
(протокол № 24) як представника акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

1.7. ВС Енерджi Iнтернешнл Н.В. - члена Наглядової ради. Було обрано членом 
Наглядової ради за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. (протокол 
№ 24). Володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 0,0296%. Уповноважений 
представник за довiренiстю - Судак Iгор Олександрович. 

2. Обрано членів Наглядової ради Товариства вiдповiдно до ст. 53 Закону України 
"Про акцiонернi товариства"та п.16.2.3. Статуту Товариства, а саме:  

2.1. Сачівко Андрій Іванович - член Наглядової ради. Є представником акцiонера - 
Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймав 
посади директора  Департаменту, начальника Управлiння, заступника директора 
Департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.2. Лепявко Ірина Миколаївна - член Наглядової ради. Є представником акцiонера 
- Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала 
посади заступника начальника Управлiння- начальника вiддiлу, начальника вiддiлу. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.3. Харіна Наталія Миколаївна - член Наглядової ради.Є представником акцiонера - 
Фонду державного майна України.Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала 
посади заступника начальника Управлiння- начальника вiддiлу, заступника начальника 
вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.4. Холоднова Ірина Петрівна - член Наглядової ради. Є представником акцiонера - 
Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де обiймала 
посади заступника начальника вiддiлу, головного спецiалiста. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

2.5. Денисенко Віталій Миколайович - член Наглядової ради. Є представником 
акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працював: у ТОВ "Гелiос iнжинiринг" - начальником 
юридичного управлiння, у ТОВ "РСГП "Столичний"- начальником юридичного вiддiлу, у 



 

                                                                                        

ТОВ "Денiкс Груп"- директором, у Київськiй мiськiй радi- заступником начальника 
юридичного управлiння, у Фондi державного майна України - заступником начальника 
вiддiлу Департаменту, начальником Управлiння, заступником директора Департаменту. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

2.6. Федорко Анастасія Миколаївна - член Наглядової ради.  Є представником 
акцiонера - ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ". Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працює у ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна", де обiймає 
посаду директора економiчного департаменту. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

2.7. Шмат Катерина Петрівна - член Наглядової ради. Є представником акцiонера - 
ТОВ "ВЛ ТЕЛЕКОМ". Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом 
останнiх п'яти рокiв працює у ТОВ "ВС Енерджi Iнтернешнл Україна", де обiймала посади 
фахiвця вiддiлу економiчного департаменту, начальника вiддiлу економiчного та 
виробничого департаментiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 

3. Припинено повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства 
вiдповiдно до ст. 73 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.19.3. Статуту 
Товариства, а саме:  

3.1. Фонду державного майна України - члена Ревізійної комісії. Було обрано 
членом Ревiзiйної комiсiї за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. 
(протокол № 24). Володiє державною часткою в статутному капiталi у розмiрi 70,0089%. 
Уповноважений представник за довiренiстю - Сачiвко Андрiй Iванович був обраний 
Головою Ревiзiйної комiсiї на засiданнi Ревiзiйної комiсiї 03.03.2016 р. (протокол №1).  

3.2. Дубровіної Наталії Валеріївни - члена Ревізійної комісії. Було обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. (протокол 
№ 24) як представника акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.  

3.3 Касеки Олександра Володимировича - члена Ревізійної комісії. Було обрано 
членом Ревiзiйної комiсiї за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. 

(протокол № 24) як представника акцiонера - Фонду державного майна України. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

3.4. Поліщук Ірини Миколаївни - члена Ревізійної комісії. Було обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. (протокол 
№ 24) як представника акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

3.5. Полоневич Лариси Михайлівни - члена Ревізійної комісії.  Було обрано членом 
Ревiзiйної комiсiї за рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства 27.04.2015 р. (протокол 
№ 24). Володiє часткою в статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,0016%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

4. Обрано  членів Ревізійної комісії Товариства вiдповiдно до ст. 73 Закону України 
"Про акцiонернi товариства" та п.19.3. Статуту Товариства, а саме:  



 

                                                                                        

4.1. Фонд державного майна України - член Ревізійної комісії. Володiє державною 
часткою в статутному капiталi у розмiрi 70,0089%. 

4.2. Підгурнова Тетяна Євгенівна - член Ревізійної комісії. Є представником 
акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де 
обiймає посаду головного спецiалiста. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

4.3. Степанчук Світлана Іванівна - член Ревізійної комісії. Є представником 
акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працює у Фондi державного майна України, де 
обiймає посаду заступника начальника управлiння- начальника вiддiлу. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

4.4. Пастернак Віта Григорівна - член Ревізійної комісії. Є представником акцiонера - 
Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працювала: у ДПI Дарницького р-ну ГУ ДФС у м. Києвi - 
головним державним ревiзором- iнспектором вiддiлу, у ГУ ДФС у м. Києвi - головним 
державним ревiзором-iнспектором вiддiлу особливо важливих перевiрок, у Фондi 
державного майна України - головним спецiалiстом Управлiння внутрiвiдомчого контролю 
Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

4.5. Москалець Сергій Андрійович - член Ревізійної комісії. Є представником 
акцiонера - Фонду державного майна України. Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працював: у ДФI Хмельницької областi - першим 
заступником начальника ДФI та начальником ДФI, у КРУ Хмельницької областi - 
начальником вiддiлу. 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. 
 
 

В.о. генерального директора                                            О.І.Козачук 


