
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 23226362

3. Місцезнаходження 25015, м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15

4. Міжміський код, телефон та факс (0522) 35 82 21 (0522) 35 82 13

5. Електронна поштова адреса oukp01@kiroe.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації

kiroe.com.ua/taxonomy/term/22

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

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол
вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, у тому
числi члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Лавренка Миколи Миколайовича. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Термiн  перебування  на  посадi  члена  Наглядової  ради  з  28.03.2016р.,  на  посадi  Голови  Наглядової  ради  -  з  28.03.2016р.
Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у
Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради Судака
Iгоря Олександровича. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не
надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо  паспортних  даних.  Термiн  перебування  на  посадi  члена  Наглядової  ради  з
28.03.2016р., на посадi Заступника Голови Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє
простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. Загальними зборами
акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  11.04.2017р.  (Протокол  вiд  11.04.2017р.)
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, у тому числi члена
Наглядової ради, Секретаря Наглядової ради Глазової Ольги Валерiанiвни. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.  Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї  щодо паспортних даних. Термiн
перебування на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р. , на посадi Секретаря Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова
особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 5 шт, що складає 0,0000042% у Статутному
капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства в
повному складi, у тому числi члена Наглядової ради Куєвди Миколи Валерiйовича. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Термiн  перебування  на  посадi  члена  Наглядової  ради  з  28.03.2016р.  Посадова  особа  є  акцiонером Товариства  та  володiє
простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента. Загальними зборами
акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  11.04.2017р.  (Протокол  вiд  11.04.2017р.)
прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, у тому числi члена
Наглядової ради Колесника Олега Миколайовича. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа
не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена
Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2
шт,  що  складає  0,000001675%  у  Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного
товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  11.04.2017р.  (Протокол  вiд  11.04.2017р.)  прийнято  рiшення  про  припинення
повноважень членiв Наглядової ради Товариства в повному складi, у тому числi члена Наглядової ради Осадчого Костянтина
Євгенiйовича. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р.
Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у
Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової  ради  Товариства  в  повному  складi,  у  тому  числi  члена  Наглядової  ради  Запунного  Олексiя  Олександровича.
Непогашених  судимостей  за  корисливi  та  посадовi  злочини  посадова  особа  не  має.  Фiзична  особа  не  надала  згоди  на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 28.03.2016р. Посадова
особа  є  акцiонером  Товариства  та  володiє  простими  iменними  акцiями  у  кiлькостi  2  шт,  що  складає  0,000001675%  у
Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Лавренка Миколу Миколайовича строком до наступних рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства".  Наглядовою радою ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (протокол
засiдання Наглядової ради вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Лавренка Миколу
Миколайовича. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Перший Вiце-
Президент, Президент юридичної особи. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у



кiлькостi  2  шт,  що  складає  0,000001675%  у  Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного
акцiонерного  товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  11.04.2017р.  (Протокол  вiд  11.04.2017р.)  прийнято  рiшення  обрати
членом Наглядової ради ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Судака Iгора Олександровича строком до наступних рiчних Зборiв
Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". Наглядовою радою ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"
11.04.2017р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення обрати Заступником Голови Наглядової
ради Товариства Судака Iгора Олександровича. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
наступнi посади:  Вiце-Президент з електроенергетичного бiзнесу,  Старший Вiце-Президент.  Посадова особа є акцiонером
Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд
11.04.2017р.)  прийнято  рiшення  обрати  членом  Наглядової  ради  ПАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  Глазову  Ольгу
Валерiанiвну строком до наступних рiчних Зборiв Товариства  вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Наглядовою  радою ПАТ  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  11.04.2017р.  (протокол  засiдання  Наглядової  ради  вiд  11.04.2017р.)
прийнято рiшення обрати Секретарем Наглядової ради Товариства Глазову Ольгу Валерiанiвну. Непогашених судимостей за
корисливi  та  посадовi  злочини  посадова  особа  не  має.  Фiзична  особа  не  надала  згоди  на  розкриття  iнформацiї  щодо
паспортних  даних.  Протягом  останнiх  п'яти  рокiв  обiймала  посаду  Директора  департаменту  корпоративних  вiдносин  i
приватизацiї юридичної особи. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 5
шт,  що  складає  0,0000042%  у  Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного
товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  11.04.2017р.  (Протокол  вiд  11.04.2017р.)  прийнято  рiшення  обрати  членом
Наглядової  ради  ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  Колесника  Олега  Миколайовича  строком до наступних рiчних Зборiв
Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом
останнiх  п'яти  рокiв  обiймав  посаду  заступника  генерального  директора  з  фiнансового  iнвестування  юридичної  особи.
Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у
Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Куєвду Миколу Валерiйовича строком до наступних рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
наступнi  посади:  Старший  Вiце-Президент,  Перший  Вiце-Президент  юридичної  особи.  Посадова  особа  є  акцiонером
Товариства та володiє простими iменними акцiями у кiлькостi 2 шт, що складає 0,000001675% у Статутному капiталi емiтента.
Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд
11.04.2017р.)  прийнято рiшення обрати  членом Наглядової  ради  ПАТ "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  Шандрука  Олександра
Тихоновича  строком до наступних рiчних Зборiв  Товариства  вiдповiдно до  Закону України  "Про акцiонернi  товариства".
Непогашених  судимостей  за  корисливi  та  посадовi  злочини  посадова  особа  не  має.  Фiзична  особа  не  надала  згоди  на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: Директор юридичної
особи.  Посадова  особа  є  акцiонером  Товариства  та  володiє  простими  iменними  акцiями  у  кiлькостi  2  шт,  що  складає
0,000001675%  у  Статутному  капiталi  емiтента.  Загальними  зборами  акцiонерiв  Публiчного  акцiонерного  товариства
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (Протокол вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення обрати членом Наглядової ради ПАТ
"КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Осадчого Костянтина Євгенiйовича строком до наступних рiчних Зборiв Товариства вiдповiдно
до Закону України "Про акцiонернi товариства". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не
має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
наступнi посади: юрисконсульт юридичної особи. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними
акцiями  у  кiлькостi  2  шт,  що  складає  0,000001675%  у  Статутному  капiталi  емiтента.  Наглядовою  радою  Публiчного
акцiонерного  товариства  "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  11.04.2017р.  (протокол  засiдання  Наглядової  ради  вiд  11.04.2017р.)
прийнято рiшення обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Онищука Олександра Адамовича, у зв’язку з чим припинено
повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Федорко Анастасiї Миколаївни. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має.  Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї  щодо паспортних даних. Термiн
перебування на данiй посадi з 28.03.2016 р. Посадова особа є акцiонером Товариства та володiє простими iменними акцiями у
кiлькостi  5  шт,  що  складає  0,0000042%  у  Статутному  капiталi  емiтента.  Наглядовою  радою  Публiчного  акцiонерного
товариства "КIРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" 11.04.2017р. (протокол засiдання Наглядової ради вiд 11.04.2017р.) прийнято рiшення
обрати Головою Ревiзiйної комiсiї  Товариства  Онищука Олександра Адамовича.  Непогашених судимостей  за корисливi та
посадовi злочини посадова особа не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Протягом  останнiх  п'яти  рокiв  обiймав  наступнi  посади:  директор  фiнансовий  юридичної  особи,  2013-2015  -  головний
фахiвець  економiчного  департаменту  юридичної  особи,  2015-2016  –  начальник  планово-економiчного  вiддiлу  юридичної
особи. Термiн перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 28.03.2016 р. Посадова особа не є акцiонером Товариства та не
володiє часткою у Статутному капiталi емiтента.

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 Голова Правлiння   (підпис)  
Стрюченко Олександр Миколайович

(ініціали та прізвище керівника)

  

М.П.
12.04.2017

(дата)
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