
 
 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

І.Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента   

                  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» 

2. Код за ЄДРПОУ:  22767506 
3. Місцезнаходження:  29018, м. Хмельницький, вул. Храновського,11А 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0382) 78-78-59, ф. 67-06-67    
5. Електронна поштова адреса: vcp@hoe.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для  розкриття  інформації: 
https://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 

Наказом Фонду державного майна України вiд 20.11.2018 р. № 1476 «Про замiну члена наглядової ради 
акцiонерного товариства «Хмельницькобленерго» (повiдомлення  про замiну члена Наглядової ради - 
представника акцiонера отримано Товариством 21.11.2018 р. за вхiдним номером 2018-05-13-3894) на підставі 
п.1 частини 3 статті 47 Закону України «Про ринок електричної енергії», вiдповiдно до частини 7 статті 53 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та п.п. 17.7.2, 17.7.3 Статуту Товариства прийнято наступні 
рішення: 
1. Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Гриненко Ріти Леонідівни  - представника 
акцiонера Держава Україна, який володiє часткою в статутному капiталi АТ «Хмельницькобленерго» у розмiрi 
70,01 вiдсоткiв. 
Гриненко Р.Л. було обрано до складу Наглядової ради Загальними зборами Товариства 26.04.2017 р. 
(протокол № 26) як представника акцiонера Держава Україна в особi Фонду державного майна України. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. 
2. Набуто повноважень члена Наглядової ради Товариства Єсипенко Людмилою Миколаївною - 
представником акцiонера Держава Україна, який володiє часткою в статутному капiталi АТ 
«Хмельницькобленерго» у розмiрi 70,01 вiдсоткiв, внаслідок замiни вiдкликаного члена Наглядової ради 
Гриненко Р.Л. 
Єсипенко Л.М. часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: 2014-2016 р.р. - головний спеціаліст  Управлiння 
корпоративних прав держави і Управлiння забезпечення діяльності господарських товариств та відновлення 
платоспроможності Департаменту управлiння корпоративними правами держави Фонду державного майна 
України; 2016-2018 р.р.- заступник начальника відділу забезпечення діяльності органів управління 
господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; з 01.10.2018 р. - по 
теперiшнiй час - заступник начальника Управлiння корпоративних прав держави - начальник відділу 
забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. 
Єсипенко Л.М. набуває 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. 

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  

             21.11.2018 р. 


