
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

“ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ 

“ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО” 

2. Код за ЄДРПОУ 05396638 

3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, Пестеля, 5 

4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19 22-61-73 

5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.ksoe.com.ua 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" вiд 14.03.2018 р. (протокол 

вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до контракту з Головою Правлiння ПрАТ "ЕК 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Сафроновим Iгорем Миколайовичем, а саме: подовжено його 

повноваження до моменту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для 

припинення Контракту. Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повноваження, обов'язки та 

термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не 

дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посаду Голови Правлiння ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО". Посадова особа не володiє часткою 

у статутному капiталi Товариства. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" вiд 14.03.2018 р. (протокол 

вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до контракту з членом Правлiння ПрАТ "ЕК 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Дучєвим Юрiєм Дмитрійовичем, а саме: подовжено його повноваження 

до моменту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для припинення Контракту. 

Особа займає дану посаду з 02.11.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень 

посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" та Положенням про 

Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" 

(№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних 

паспорта. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: заступник фiнансового 

директора, виконавчий директор, директор фiнансовий. Посадова особа не володiє часткою у 

статутному капiталi Товариства. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" вiд 14.03.2018 р. (протокол 

вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до контракту з членом Правлiння ПрАТ "ЕК 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Юрченком Юрiєм Вiкторовичем , а саме: подовжено його повноваження 

до моменту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для припинення Контракту. 

Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень 

посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" та Положенням про 

Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 



Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" 

(№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних 

паспорта. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду директора комерцiйного. Посадова особа 

не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" вiд 14.03.2018 р. (протокол 

вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до контракту з членом Правлiння ПрАТ "ЕК 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Тiнiченком Андрiєм Миколайовичем, а саме: подовжено його 

повноваження до моменту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для 

припинення Контракту. Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повноваження, обов'язки та 

термiн повноважень посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" та Положенням про Правлiння. Посадова особа не має непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини. Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 

Закону України "Про захист персональних даних" (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не 

дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних паспорта. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

наступнi посади: заступник виконавчого директора, директор виконавчий. Посадова особа не 

володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 

Згiдно рiшення Наглядової ради ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" вiд 14.03.2018 р. (протокол 

вiд 14.03.2018 р. б/н) внесено змiни до контракту з членом Правлiння ПрАТ "ЕК 

"ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" Резнiком Анатолiєм Павловичем , а саме: подовжено його повноваження 

до моменту переобрання / вiдкликання чи виникнення iнших пiдстав для припинення Контракту. 

Особа займає дану посаду з 17.04.2015 р. Повноваження, обов'язки та термiн повноважень 

посадової особи регламентованi Статутом ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" та Положенням про 

Правлiння. Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. 

Керуючись ст. 32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України "Про захист персональних даних" 

(№2297-VI вiд 01.06.2010 р.), посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо даних 

паспорта. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду начальника фiнансового вiддiлу. 

Посадова особа володiє простими iменними акцiями ПрАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО", що 

складає 0,000002% в статутному капiталi Товариства. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Сафронов Iгор Миколайович 

Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

14.03.2018 

(дата) 

 


