
 

 

 

 

  

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 

Згідно  рішення  Наглядової  ради  ПАТ  “Хмельницькобленерго” від 07 вересня 
2017 року (протокол № 4): 

1. Припинено повноваження членів Дирекції - директорів Товариства вiдповiдно до 
ст. 61 Закону України "Про акцiонернi товариства" та п.п. 17.3, 18.3 Статуту Товариства з 
18.09.2017 року, а саме:  

1.1. Іванюка Олега Григорійовича - директора комерційного.  Було обрано членом 
Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради від 18.08.2016 р. (протокол № 2). Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

1.2. Степанюка Анатолія Григоровича - директора технічного. Було обрано членом 
Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради від 18.08.2016 р. (протокол № 2).  Володiє часткою в 
статутному капіталі Товариства у розмірі 0,002229%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.  

1.3. Данилкова Вадима Дмитровича - директора фінансового. Було обрано членом 
Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради від 18.08.2016 р.(протокол № 2).  Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.  

1.4. Пилипенка Андрія Олександровича - директора з управлiння персоналом та 
юридичних питань. Було обрано членом Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради від 
18.08.2016 р. (протокол № 2). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

1.5. Слободяна Руслана Олександровича - директора з інформаційних технологій. 
Було обрано членом Дирекцiї за рiшенням Наглядової ради від 18.08.2016 р. (протокол № 
2).  Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

2. Обрано членів Дирекції - директорів Товариства вiдповiдно до ст. 59 Закону 
України "Про акцiонернi товариства" та п.п. 17.3, 18.3, 18.4, 18.13 Статуту Товариства з 



 

                                                                                        

набуттям повноважень з 19.09.2017 року, а саме:  
2.1. Іванюка Олега Григорійовича - директором комерційним Товариства. Часткою в 

статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працював 
заступником начальника Управлiння-начальником вiддiлу, заступником директора 
Департаменту - начальником вiддiлу Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заступником 
директора з маркетингу та енергозбуту, директором комерційним  ПАТ 
"Хмельницькобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

2.2. Слободяна Руслана Олександровича - директором технічним Товариства. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв 
працював заступником директора з енергонагляду, директором з iнформацiйних 
технологiй ПАТ "Хмельницькобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.  

2.3. Данилкова Вадима Дмитровича - директором фінансовим Товариства. Часткою 
в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв працював 
заступником фінансового директора, заступником генерального директора - фінансовим 
директором, фінансовим директором  ПАТ "Хмельницькобленерго". Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

2.4. Пилипенка Андрія Олександровича  - директором з управлiння персоналом та 
юридичних питань Товариства. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Протягом останнiх п'яти рокiв працював  начальником юридичного вiддiлу ТОВ 
"Обербетон Україна" та ТОВ "Обербетон-Iнвест", радником з юридичних питань, 
директором з управлiння персоналом та юридичних питань ПАТ "Хмельницькобленерго". 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

2.5. Ковальова Сергія Івановича - директором з питань забезпечення бізнесу 
Товариства. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти 
рокiв працював в органах внутрішніх справ УМВС України в Хмельницькій області, 
заступником декана юридичного факультета Хмельницького університету управління та 
права,  начальником служби з питань запобігання і виявлення корупції та безпеки бізнесу, 
т.в.о. директора з матеріально-технічного постачання та капітального будівництва ПАТ 
"Хмельницькобленерго". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

2.6. Петренка Сергія Леонідовича - директором з iнформацiйних технологiй 
Товариства. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти 
рокiв працював заступником начальника управління інформаційних технологій - 
начальником відділу нормативного забезпечення автоматизованих систем обліку, 
заступником начальника управління інформаційних технологій - начальником відділу 
інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення, заступником начальника 
управління інноваційних технологій - начальником відділу нормативного забезпечення 
автоматизованих систем управління  Національної комісії,  що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). 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  


