Титульний аркуш П овідом лення (П овідом лення про інф орм ацію )
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Виконуючий обов’язки
Генерального директора
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО"

Коземко Олег Миронович

(посада)

(прізвищ е та ініціали керівника)

27.04.2017
(дата)

емітента

Особлива nit

I.

відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРРІСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО’
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03022, м.Київ, вул.Козацька, 120/4 літ. "Є"
4. Код за ЄДРПОУ
22927045
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 364-02-00 (044) 364-02-66
6. Електронна поштова адреса
kanc@centrenergo.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

81 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку»

28.04.2017

(номер та найм енування оф іційного друкованого видання)

(дата)

www.centrenergo.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.20
(дата)

В ідом ості про зміну складу посадових осіб емітента

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)

2

3

4

5

6

припинено
повноваження

Г олова
Наглядової ради
ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО

Асташев Євген
Вікторович

Дата
вчинення
ДІЇ

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

25.04.2017

0

Зміст інформації:
25.04.2017р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" (протокол №1) припинено повноваження Наглядової ради
Товариства у повному складі.
Асташев Євген Вікторович, часткою у статутному капіталі емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини,
перебував на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 8 (вісім) місяців, згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Підстава
припинення повноважень - абзац третій частини другої статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства".

25.04.2017

припинено
повноваження

Заступник голови
Наглядової ради
ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО

Візір Олександр
Сергійович

0

Зміст інформації:
25.04.2017р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" (протокол №1) припинено повноваження Наглядової ради
Товариства у повному складі.
Візір Олександр Сергійович, часткою у статутному капіталі емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини, перебував на посаді заступника голови Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 8 (вісім) місяців, згоду на розкриття паспортних даних не
надавав. Підстава припинення повноважень - абзац третій частини другої статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства".
25.04.2017

припинено
повноваження

член Наглядової
ради ПАТ

Малий Ігор
Анатолійович

0.0000027

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)

"ЦЕНТРЕНЕРГО"
Зміст інформації:
25.04.2017р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" (протокол №1) припинено повноваження Наглядової ради
Товариства у повному складі.
Малий Ігор Анатолійович, володіє часткою у розмірі 0,0000027% у статутному капіталі емітента, не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини, перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 9 (дев'ять) місяців, згоду на розкриття паспортних даних не
надавав. Підстава припинення повноважень - абзац третій частини другої статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства".
25.04.2017

припинено
повноваження

член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Денисенко Віталій
Миколайович

0

Зміст інформації:
25.04.2017р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" (протокол №1) припинено повноваження Наглядової ради
Товариства у повному складі.
Денисенко Віталій Миколайович, часткою у статутному капіталі емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини, перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 9 (дев'ять) місяців, згоду на розкриття паспортних даних не надавав.
Підстава припинення повноважень - абзац третій частини другої статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства".
25.04.2017

припинено
повноваження

член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Тараканов Юрій
Костянтинович

0.0000027

Зміст інформації:
25.04.2017р. рішенням річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" (протокол №1) припинено повноваження Наглядової ради
Товариства у повному складі.
Тараканов Юрій Костянтинович, володіє часткою у розмірі 0,0000027% у статутному капіталі емітента, не має непогашеної судимості за
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вчинення
дії

Зміни
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звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)
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Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи
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корисливі та посадові злочини, перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "Центренерго" 9 (дев'ять) місяців, згоду на розкриття
паспортних даних не надавав. Підстава припинення повноважень - абзац третій частини другої статті 32 Закону України "Про акціонерні
товариства"
25.04.2017

обрано

член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Асташев Євген
Вікторович

0

Зміст інформації:
25.04.2017р.річними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Асташев Євген Вікторович
(представник акціонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи - Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який володіє часткою
у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Особа обрана до наступних річних Загальних зборів. Посади, які обіймав протягом
останніх п'яти років: 2015р. по сьогоднішній час - директор Департаменту Фонду державного майна України, 2012р. - 2015р. - начальник
Управління Фонду державного майна України. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі
емітента не володіє. Загальний стаж роботи становить 35 (тридцять п'ять) років.
25.04.2017

обрано

член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Денисенко Віталій
Миколайович

0

Зміст інформації:
25.04.2017р. річними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Денисенко Віталій
Миколайович (представник акціонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи - Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який
володіє часткою у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Особа обрана до наступних річних Загальних зборів. Посади, які обіймав
протягом останніх п'яти років: 2016р. по сьогоднішній час - заступник начальника відділу Фонду державного майна України;
- 2015р. - 2016р. - заступник начальника управління-начальник відділу Київської міської ради, помічник-консультант народного депутата
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вчинення
ДІЇ

Зміни
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звільнено,
обрано або
припинено
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1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
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юридичної особи
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3
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України, директор ТОВ «Інвестиційна бізнес група «Денікс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денікс Бразерс Груп»; - 2013р. - 2015р. директор ТОВ «Інвестиційна бізнес група «Денікс Ентерпрайз», перейменована у ТОВ «Денікс Бразерс Груп»;
- 2012р. - начальник юридичного відділу ТОВ «РСГП «Столичний».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Загальний стаж роботи
становить 16 (шістнадцять) років.
25.04.2017

обрано

член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Візір Олександр
Сергійович

0

Зміст інформації:
25.04.2017р. річними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Візір Олександр Сергійович
(представник акціонера ПАТ «Центренерго», юридичної особи - Фонду державного майна України). Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - Фонду державного майна України, який володіє часткою
у розмірі 78,289% у статутному капіталі Товариства. Особа обрана до наступних річних Загальних зборів. Посади, які обіймав протягом
останніх п'яти років: - 2016р. по сьогоднішній час - заступник директора Департаменту-начальник Управління, заступник начальника відділу
Фонду державного майна України, заступник начальника управління-начальник відділу Київської міської ради;
- 2015р. - 2016р. - заступник начальника управління-начальник відділу Київської міської ради, помічник-консультант народного депутата
України, юрисконсульт ТОВ «Градбуд-1»;
- 2013р. - 2015р. - юрисконсульт ТОВ «Градбуд-1», юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик груп»;
- 2012р. - 2013р. - юрисконсульт ТОВ «Акцепт логистик груп», юрисконсульт ТОВ «Смарткарти та системи».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Загальний стаж роботи
становить 7 (сім) років.
25.04.2017

обрано

член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Тараканов Юрій
Костянтинович

0.0000027

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)

6
Зміст інформації:
25.04.2017р. річними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Тараканов Юрій
Костянтинович (представник акціонера ПАТ «Центренерго», фізичної особи - Громка Ярослава Андрійовича). Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - фізичної особи Громка Ярослава Андрійовича,
який володіє часткою у розмірі 0,00027% у статутному капіталі Товариства. Особа обрана до наступних річних Загальних зборів. Посади, які
обіймав протягом останніх п'яти років: -2016 - по сьогоднішній час - радник голови правління з енергетичних питань ПрАТ «Київ Дніпровське МППЗТ», член Наглядової ради ПАТ «Центренерго»;
-2015 - 2016 - начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж - Головний державний інспектор з експлуатації
електричних станцій і мереж;
-2015 - головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж - керівник інспекторської групи по
Західній EC Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж;
-2013 - 2015 - директор відокремленого підрозділу «Ременерго» ПАТ «Центренерго»;
-2009 - 2013 - заступник директора з охорони праці, Заступник директора з охорони праці та кадрів, Заступник директора з охорони праці та
пожежної безпеки, Заступник начальника цеху централізованого ремонту № 2 Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у розмірі 0,0000027% у статутному капіталі емітента.
Загальний стаж роботи становить 22 (двадцять два) роки.
25.04.2017

обрано

член Наглядової
ради ПАТ
"ЦЕНТРЕНЕРГО"

Малий Ігор
Анатолійович

0.0000027

Зміст інформації:
25.04.2017р. річними Загальними зборами ПАТ «Центренерго» (протокол №1) обраний членом Наглядової ради Малий Ігор Анатолійович
(представник акціонера ПАТ «Центренерго», фізичної особи - Громка Ярослава Андрійовича). Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Підстава обрання членом Наглядової ради: пропозиція акціонера - фізичної особи Громка Ярослава Андрійовича, який володіє часткою
у розмірі 0,00027% у статутному капіталі Товариства. Особа обрана до наступних річних Загальних зборів. Посади, які обіймав протягом
останніх п'яти років: 2014 - по сьогоднішній час - член Ліквідаційної комісії Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія
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вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

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)

3

4

5

6

України»; член Наглядової ради ПАТ «Центренерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго», член Ревізійної комісії ПАТ «Укргідроенерго»;
- 2008-2014 - заступник директора департаменту корпоративного управління та правового забезпечення - начальник відділу Національної
акціонерної компанії «Енергетична компанія України».
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє часткою у розмірі 0,0000027% у статутному капіталі емітента.
Загальний стаж роботи становить 33 (тридцять три) роки.

