
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова Правлiння       
Стрюченко Олександр 

Миколайович 

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

  М.П.  
14.01.2019 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

25015, мiсто Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

23226362 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0522358213 0522358213 

6. Електронна поштова адреса 

kanc@kr.energy.gov.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.01.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку» 
 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
kiroe.com.ua в мережі Інтернет 15.01.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ 

з/п 

Дата отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або 

найменування 

юридичної особи 

власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

юридичної особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до зміни 

(у відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після 

зміни (у відсотках 

до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 14.01.2019 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"КИЇВОБЛЕНЕРГО" 

23243188 5.939466 0 

Зміст інформації: 

14 сiчня 2019 року ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 23226362) отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Iнформацiйну довiдку №169873 вiд 11 сiчня 2019 року щодо iнформацiї про акцiонерiв – юридичних осiб i спiльної кiлькостi фiзичних осiб, 

сформованої вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2018р., згiдно 

з якою стало вiдомо, що розмiр пакету акцiй ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 23243188) став меншим порогового значення. До змiни 

розмiр пакету акцiй ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" становив 5,939466 вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та 

5,984966 вiдсотки вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни розмiр пакету акцiй ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" становить 0,00 

вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та 0,00 вiдсотки вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. У ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiдсутня iнформацiя щодо способу та дати змiни розмiру пакету акцiй акцiонера ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО". 

2 14.01.2019 

ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО"  

05424874 1.465956 7.405423  

Зміст інформації: 

14 сiчня 2019 року ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 23226362) отримало вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Iнформацiйну довiдку №169873 вiд 11 сiчня 2019 року щодо iнформацiї про акцiонерiв – юридичних осiб i спiльної кiлькостi фiзичних осiб, 



№ 

з/п 

Дата отримання 

інформації від 

Центрального 

депозитарію 

цінних паперів або 

акціонера 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або 

найменування 

юридичної особи 

власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

юридичної особи - резидента або код/номер з 

торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення 

місцевого органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи - нерезидента 

Розмір частки 

акціонера до зміни 

(у відсотках до 

статутного 

капіталу) 

Розмір частки 

акціонера після 

зміни (у відсотках 

до статутного 

капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

сформованої вiдповiдно до даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" станом на 31.12.2018р., згiдно 

з якою стало вiдомо, що розмiр пакету акцiй ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 05424874) став бiльшим порогового значення. До 

змiни розмiр пакету акцiй ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО" становив 1,465956 вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ 

"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та 1,477186 вiдсотки вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни розмiр пакету акцiй ПрАТ 

"РIВНЕОБЛЕНЕРГО" становить 7,405423 вiдсотки вiд загальної кiлькостi акцiй ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" та 7,462153 вiдсотки вiд 

загальної кiлькостi голосуючих акцiй. У ПрАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" вiдсутня iнформацiя, щодо способу та дати змiни розмiру пакету 

акцiй акцiонера ПрАТ "РIВНЕОБЛЕНЕРГО".  
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