
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор        Шпак Олександр Леонiдович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

17.06.2015   М.П.  

(дата) 

 
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Хмельницькобленерго" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А  

4. Код за ЄДРПОУ 

22767506 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0382)787859 670667 

6. Електронна поштова адреса 

vcp@oe.ic.km.ua 

 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.06.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у*   

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці hoe.com.ua в мережі Інтернет 17.06.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.06.2015 призначено 
Голова 

Наглядової 
ради 

Кальнiченко Валентина 
Анатолiївна 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 16.06.2015 р. 
(протокол № 1). Є представником акцiонера- Фонд державного майна України. Членом Наглядової ради  
було обрано Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27.04.2015 р. Часткою у статутному капiталi  
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

16.06.2015 призначено 

Заступник 
Голови 

Наглядової 
ради 

Бiлан Олександр 
Михайлович 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшення про обрання прийнято на засiданнi Наглядової ради ПАТ "Хмельницькобленерго" 16.06.2015 р. 
(протокол № 1). Є уповноваженим представником за довiренiстю члена Наглядової ради - Фонду 
державного майна України, якого обрано членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
27.04.2015 р. Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi  
та посадовi злочини немає.  

 


