
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.  

 

Голова правлiння       Сафронов Iгор Миколайович 

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

  
М.П. 

 

14.04.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «Енергопостачальна компанiя «Херсонобленерго» 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

73000, м. Херсон, Пестеля,5 

4. Код за ЄДРПОУ 

05396638 

5. Міжміський код та телефон, факс 

/0552/ 48-03-19 22-61-73 

6. Електронна поштова адреса 

finans@co.ksoe.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ksoe.com.ua в мережі Інтернет 14.04.2017 

 
(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 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради, 

Голова 

Наглядової 

ради  

Лавренко Микола 

Миколайович  
0.000001 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової 

ради Лавренка Миколи Миколайовича який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 

0,000001% в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк 

перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради, 

Заступник 

Голови 

Наглядової 

ради  

Судак Iгор Олександрович 
 

0.000001 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради, Заступника Голови 



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 

Наглядової ради Судака Iгоря Олександровича, який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що 

складає 0,000001% в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк 

перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради  

Санченко Юрiй 

Миколайович   
0.000001 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради Санченка Юрiя 

Миколайовича який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статуному 

капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з 

березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради  

Соловйов Юрiй Юрiйович  
 

0.000051 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради Соловйова Юрiя 

Юрiйовича який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 91 шт, що складає 0,000051% в статуному капiталi 

емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з березня 

2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради  

Луценко Iван Васильович  
 

0.000001 



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 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради Луценка Iвана 

Васильовича який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статуному капiталi 

емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з березня 

2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради  

Сурядний Вiктор 

Миколайович   
0.000001 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Наглядової ради Сурядного Вiктора 

Миколайовича який є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статуному 

капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк перебування на данiй посадi – з 

березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї, 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Федорко Анастасiя 

Миколаївна  
0.000056 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї, ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї, Голови Ревiзiйної 



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 

комiсiї Федорко Анастасiї Миколаївни, яка є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 100 шт, що складає 

0,000056% в статуному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк 

перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Качура Олена Миколаївна 
 

0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї, ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Качури Олени 

Миколаївни, яка не має у власностi акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк 

перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Кудiнова Олена 

Вiкторiвна  
0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї, ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Кудiнової Олени 

Вiкторiвни, яка не має у власностi акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Строк 

перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Вакулiч Тетяна 

Олександрiвна  
0 

Зміст інформації: 



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 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херснобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) припинено повноваження членiв 

Ревiзiйної комiсiї, ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" у повному складi, зокрема припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Вакулiч Тетяни 

Олександрiвни, яка не має у власностi акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Строк перебування на данiй посадi – з березня 2016 р. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради,Голова 

Наглядової 

ради  

Лавренко Микола 

Миколайович  
0.000001 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради 

Лавренка Миколу Миколайовича. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол вiд 13.04.17р.) Лавренка 

Миколу Миколайовича обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в 

кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради 

обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства, Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою Товариства з числа членiв 

Наглядової ради до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-Президент юридичної особи, Президент 

юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних; 

13.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради, 

Заступник 

Голови 

Наглядової 

ради  

Судак Iгор Олександрович  
 

0.000001 



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 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради Судака 

Iгоря Олександровича. Рiшенням Наглядової ради ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол вiд 13.04.17р.) Судака Iгоря 

Олександровича обрано Заступником Голови Наглядової ради. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними 

акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi 

та посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради 

обираються на строк до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: Вiце-Президент з 

електроенергетичного бiзнесу юридичної особи, Старший Вiце-Президент юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних; 

13.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради  

Коваленко Сергiй 

Анатолiйович  
0.000001 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради 

Коваленка Сергiя Анатолiйовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що 

складає 0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк 

до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: начальник вiддiлу експлуатацiї засобiв 

обчислювальної технiки iнформацiйно-технiчного департаменту юридичної особи, директор iнформацiйно-технiчного департаменту юридичної 

особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних; 

13.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради  

Соловйов Юрiй Юрiйович 
 

0.000051 

Зміст інформації: 



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 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради 

Соловйова Юрiя Юрiйовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 91 шт, що складає 

0,000051% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до 

Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних 

рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду Члена Наглядової ради юридичної особи. Посадова особа не дала згоди 

на розкриття паспортних даних; 

13.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради  

Сурядний Вiктор 

Миколайович  
0.000001 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради 

Сурядного Вiктора Миколайовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що 

складає 0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк 

до наступних рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: заступник технiчного директора з 

високовольтних мереж юридичної особи , начальник вiддiлу технiчного аудиту юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

13.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради  

Луценко Iван Васильович 
 

0.000001 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради 

Луценко Iвана Васильовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 

0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до 



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 

Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних 

рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посаду директора департаменту технiчної полiтики юридичної особи. 

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 обрано 

Член 

Наглядової 

ради  

Санченко Юрiй 

Миколайович  
0.000001 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Наглядової ради 

Санченка Юрiя Миколайовича. Посадова особа є акцiонером Товариства, яка володiє простими iменними акцiями в кiлькостi 2 шт, що складає 

0,000001% в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до 

Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Наглядову раду Товариства члени Наглядової ради обираються на строк до наступних 

рiчних Зборiв Товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: директор департаменту енергоринку та регуляторної 

полiтики юридичної особи, заступник директора з економiки юридичної особи, директор виробничого департаменту юридичної особи. 

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї, 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Кудiнова Олена 

Вiкторiвна   
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 

Кудiнову Олену Вiкторiвну . Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол вiд 13.04.17р.) Кудiнову 

Олену Вiкторiвну обрано Головою Ревiзiйної комiсiї. Посадова особа не має у власностi акцiй Товариства та не має непогашених судимостей за 



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 

корисливi та посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени 

Ревiзiйної комiсiї обираються на 3 роки, Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв 

вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: економiст 1 категорiї вiддiлу 

органiзацiї збору коштiв юридичної особи, економiст 1 категорiї вiддiлу платiжних операцiй департаменту економiки та фiнансiв юридичної 

особи, фахiвець планово-економiчного вiддiлу економiчного департаменту юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

13.04.2017 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Астахова Ольга 

Володимiрiвна  
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 

Астахову Ольгу Володимiрiвну, яка не має у власностi акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї 

обираються на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала наступнi посади: провiдний фахiвець планово-економiчного вiддiлу юридичної 

особи, начальник служби секретарiату i канцелярiї. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.  

13.04.2017 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Костенко Неля Iванiвна 
 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 

Костенко Нелю Iванiвну, яка не має у власностi акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї 

обираються на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду заступника директора фiнансово-економiчного департаменту юридичної 

особи. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 



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 

13.04.2017 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Богуш Iрина Романiвна 
 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї Богуш 

Iрину Романiвну, яка не має у власностi акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обираються на 3 

роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду начальника вiддiлу маркетингу та продаж юридичної особи. Посадова особа не дала згоди 

на розкриття паспортних даних. 

13.04.2017 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Качура Олена Вiкторiвна 
 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" вiд 13.04.2017р. (Протокол № 25) обрано членом Ревiзiйної комiсiї 

Качуру Олену Вiкторiвну, яка не має у власностi акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi 

злочини. Вiдповiдно до Статуту ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства члени Ревiзiйної комiсiї 

обираються на 3 роки. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера юридичної особи. Посадова особа не дала згоди на 

розкриття паспортних даних. 

 


