
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство "Полтаваобленерго" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00131819 
1.4. Місцезнаходження емітента 
36022 м. Полтава вул.Старий Поділ, 5 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
0532 516259 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
kancO 1 @pl.energy, gov.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 
www.poe.pl.ua 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента 

V 

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Правлінням Товаства 28.11.2012 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу № 735-к від 28.11.2012р. 
Посадова особа Замула Валентина Василівна (Паспорт: серія КН номер 822178 виданий 
08.12.1998 р. Октябрським РВПМУУМВС України), яка займала посаду Головний 
бухгалтер, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000138984%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 1998 р. по 2012р. 
Рішення про призначення прийнято Правлінням Товариства 28.11.2012 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі наказу № 735- к від 28.11.2012р.. 
Посадова особа Дубініна Наталія Вікторівна (Паспорт: серія ВА номер 037116 виданий 
11.08.1995 р. Жовтневим РВ Маріупольського МУУМВС України в Донецькій обл.), 
призначена на посаду Головний бухгалтер. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: постійно. 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник головного 
бухгалтера. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

З/Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе ^повід^^^^40^й©..з/законодавством. 
3.2. 

Голова правління Засіменко Є.Ю. 

< (ініціали та прізвище керівника) 
Р01 

м гт^.і > — 
--1..'... ' (дата) 

http://www.poe.pl.ua


ВАТ «Полтаваобленерго» спростовує інформацію опубліковану у Відомостях ДКЦПтаФР № 58 від 31.03,2010 р. у частині, що стосується відсутності акцій у 
членів Спостережної ради, Голови Спостережної ради, Голови Ревізійної комісії та повідомляє, що кожен із призначених членів Спостережної ради: Сідельніков 
Віталій Миколайович, Ковтун Максим Вікторович, Уманська Олена Петрівна, Копейкін Олександр Олегович, Гніненко Олег Станіславович, Староконь Дмитро 
Миколайович, Пікуш Ігор Сергійович, Голова Спостережної ради Івахно Віталій Ваперійович, Голова Ревізійної комісії Герасименко Ганна Станіславівна 
володіють кожен часткою в статутному капіталі емітента - 0,00000045 %, що дорівнює 1 акції. 

Таким чином текст повідомлення матиме наступний вигляд: 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний кодза ЄДРПОУ емітента: 00131819 
1.4. Місцезнаходження емітента: 36022, м. Полтава, вул. Старий Поділ, 5 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0532 516-359,0532 516-359 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kanc01@pl.energy.gov.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: д/в 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п.11.1,11.2. 
Посадова особа Чернявський Володимир Олександрович (Паспорт: серія кн номер 985458 виданий 23.11.1999 р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській 
обл.), яка займала посаду В.о.Голови правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,016%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 18.07.2002 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п.11.1,11.2 
Посадова особа Попов Борис Анатолійович (Паспорт: серія кн номер 607996 виданий 24.03.1998 р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), яка 
займала посаду Член Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,003%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.09.2003 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства24.03.2010 р. протокол №15 п.Н.1, 11.2. 
Посадова особа Олексенко Олександр Сергійович (Паспорт: серія кн номер 462110 виданий 26.08.1997 р. Полтавським РВ УМВС України в Полтавській обл.), яка 
займала посаду Член Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі-та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 17.09.2003 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п.11.1,11.2.. 
Посадова особа Ярцев Володимир Романович (Паспорт: серія кн номер 327701 виданий 30.01.1997 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), 
яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.12.1998 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.11,1,11.2. 
Посадова особа Романчук Олег Миколайович (Паспорт: серія сн номер 758782 виданий 29.04.1998 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.), яка 
займала посаду Член Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з вересня 2001 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р.. Звільнення посадової особи виконано на підставі 
рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п. і 1.1,11.2. 
Посадова особа Гуйван Петро Дмитрович (Паспорт: серія кн номер 986596 виданий 29.10.1999 р. Октябрським РВ УМВС України в Полтавській обл.), яка займала 
посаду Член Правління, звільнена Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.03.2001 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.'2010 р. протокол №15 п.11.1, 11.2. 
Посадова особа Севідов Сергій Васильович (Паспорт: серія кн номер 693065 виданий 24.07.1998 р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), яка 
займала посаду Член Правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з травня 2002 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ. "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п.10.1, 10.2. 
Посадова особа Турко Олена Володимирівна (Паспорт: серія ко номер 156728 виданий 06.10.2000 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській обл.), 
яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000039%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.03.2001 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол№15 п.п.9.1,9.2,. 
Посадова особа Бойко Ігор Іванович (Паспорт: серія са номер 286429 виданий 19.09.1996 р. Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.), яка займала посаду 
Член Спостережної ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000018%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.12.1998 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол№15 п.п.9,1,9.2. 
Посадова особа Вартанян Олександр Мнацаканович (Паспорт: серія 4602 номер 776216 виданий 05.04.2002 р. Хотькіським відділом міліції С.Посадського УВС 
Московскій обл.), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000013%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 24.12.1998 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення 
загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 року протокол №15 п.п.9.1,9.2. 
Посадова особа Юмашев Павло Володимирович (Паспорт: серія сн номер 456405 виданий 15.05.1997 р. Московським РУГУМВС України м,Київ), яка займала 
посаду Член Спостережної ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,000013%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.04.2000 року по 24.03.2010 року. 
Рішення про призначення прийнято "Загальні збори акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п.11.3, 11.4 
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ номер 901112 виданий 26.11.1997 р. Жовтневим ВДМУ УМВС України в Днипропетровській обл.), 
призначена на посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
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Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15, п.п.11.3,11.4. 
Посадова особа Кащеєв Сергій І-анович (Паспорт: серія АЕ номер 300186 виданий 17.06.1997 р. Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл.), 
призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисл. ві та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік 
Рішення про призначення прийшг о загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи вик шано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п. 11.3,11.4 . 
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН номер 370263 виданий 04.04.1997 р. Кихвським РВ ПМУ УМВС України В Полтавській обл.), 
призначена на посаду Член Правл :ння. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, 
на який призначено особу: на 1 pis. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п 11.3,11.4. 
Посадова особа Клнменко Дмитро Васильович (Паспорт: серія НС номер 050657 виданий 24.02.1996 р. Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській 
обл.), призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п.9.3,9.4. 
Посадова особа Івахно Віталій Валерійович (Паспорт: серія СА номер 373370 виданий 03.12.1996 р. Хортицьким РВ УМВС України в Зпорізький обл.), призначена 
на посаду Голова Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п 9.3, 9.4 . 
Посадова особа Сідельніков Віталій Миколайович (паспорт - інформація відсутня), призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято на загальних зборах акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п. 9.3,9.4 
Посадова особа Ковтун Максим Вікторович (Паспорт: серія АЕ номер 568253 виданий 18.04.1997 р. Бабушкінським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській 
обл.), призначена на посаду Член Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. • 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол№15 п.п.9.3.9.4. 
Посадова особа Уманська Олена Петрівна (Паспорт: серія со номер 735441 виданий 19,02.2002 р. Голосіївським РУ ГУМВС УМВС України в м.Києві), призначена 
на посаду Член Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборвми акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п.9.3,9.4 . 
Посадова особа Копейкін Олександр Олегович (Паспорт: серія номер виданий р.), призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п. 9.3, 9.4 . 
Посадова особа Гніненко Олег Станіславович (Паспорт: серія АК номер 862631 виданий 17.02.2000 р. Амур-Нижньодніпровським РВДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл.), призначена на посаду Член Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24,03.2010 р. протокол №15 п.п. 9.3,9.4 . 
Посадова особа Староконь Дмитро Миколайович (Паспорт: серія АЕ номер 895755 виданий 24.11.1997 р. Амур-Нижньодніпровским РВДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській обл.), призначена на посаду Член Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п. 9 .3 ,9 .4 . 
Посадова особа Пікуш Ігор Сергійович (Паспорт: серія АК номер 790569 виданий 26.01.2000 р. Жовтневим РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл.), 
призначена на посаду Член Спостережної ргіди. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 24.03.2010 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 24.03.2010 р. протокол №15 п.п. 10.3, 10.4. 
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія сн номер 701015 виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ ГУМВС УМВС України в м.Києві.), 
призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному іПпіталі емітента 0,0000004ш>. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. J І ]/ 

ЗЛТідпис / 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містимся у повідомленні, та визішє, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Dr — \ II 

Засіменко Євген Юрійович 

(ініціали та прізвище керівника) 

Мартинюк Сергій Іванович 

(ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

Голова правління ВАТ "Полтаваобленерго" 

Фінансовий директор ВАТ "Полтаваобленерго" 

ае^З^У Г 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента та про несвоєчасне 
розкриття особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00131819 
1.4. Місцезнаходження емітента 
36022 м. Полтава вул. Старий Поділ, 5 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(0532) 516-359 (0532) 516-259 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
kancO 1 @pl.energy.gov.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
д/в 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери 
відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень з 19.12.2011р. прийнято Наглядовою радою Товариства 20.12.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 20.12.2011р. 
Посадова особа Клименко Дмитро Васильович (Паспорт: серія HC номер 050657 виданий 24.02.1996 р. Корсунь-
Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській обл.), яка займала посаду Член Правління, заступник фінансового 
директора, звільнена. 
Працював на посаді з 30.03.2010р. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 

, Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Рішення про призначення з 03.01.2012р. прийнято Наглядовою радоюТовариства 20.12.2011р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 20.12.2011р. 
Посадова особа Вишар Юрій Васильович (Паспорт: серія КН номер 674901 виданий 13.07.1998 р. Київським РВ ПМУ 
УМВС України в Полтавській обл.), призначена на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Заступника Фінансового 
директора. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Несвоєчасне розкриття інформації про зміну складу посадових осіб пов'язане з тим, що протокол засідання Наглядової 
ради з таким рішенням фактично надійшов на підприємство 29.12.2011р. про що вчинено відповідний запис у журналі 
вхідної кореспонденції Товариства № 11902 від 29.12.2011р. 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00131819 
1.4. Місцезнаходження емітента 
36022 Полтава Старий Поділ, 5 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(0532) 516-359(0532)516-259 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
kanc01@pl.energy.gov.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації д/в. 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери 
відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

2. Текст повідомлення 
Від реєстратора "Інтер-Сервіс-Реєстр", надійшла інформація ( вх.№ 1046 від 14.02.2011 р.), згідно якої відбулася зміна 
власника пакету голосуючих акцій у статутному капіталі ВАТ "Полтаваобленерго", а саме: 
Юридична особа "Фонд державного майна України", яка володила 25% + 1 акція статутного капіталу ВАТ 
"Полтаваобленерго",зменшила пакет простих іменних акцій до 21500000 штук, що становить 9,7303 % статутного 
капіталу ВАТ "Полтаваобленерго". 
Юридична особа "ТОВ "Фрунзе-Флора" придбала пакет акцій, що становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а 
саме 27290001 штук простих іменних акцій, що становить 12,3507 % статутного капіталу ВАТ "Полтаваобленерго". 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 

V 

Голова правління ВАТ "Полтаваобленерго" Засіменко Євген Юрійович 

(ініціали та прізвище керівника) 

(дата) 

(підпис) 

М. П. 

ФІН ВІДДІЛ 
Вороніна Т.І. 
516-316 

mailto:kanc01@pl.energy.gov.ua


Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(скорочене найменування - ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО») 

Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (далі -
Товариство), прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму існування (Протокол 
загальних зборів акціонерів № 16 від 20.04.2011 р.) 

Реквізити емітента 
Повне найменування ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
Скорочене найменування ВАТ"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00131819 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А00 № 789517; дата проведення державної реєстрації: 

26.05.1995 р., дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію на 
підставі втрати свідоцтва - 12.03.2008 р.; номер запису про включення 
відомостей про юридичну особу до ЄДР - 1 588 108 0007 002314; 
орган, що видав свідоцтво: Виконавчий комітет Полтавської міської 
ради 

Місцезнаходження згідно з реєстраційними 
документами 

36022, Полтавська область, місто Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 
5 

Адреса для поштових повідомлень 36022, Полтавська область, м. Полтава, Ленінський р-н, вул. Старий 
Поділ, будинок 5 

Телефон (053) 516-359 
Факс (053) 516-359 
Перелік посадових осіб, які мають право діяти від 
імені емітента без доручення 

Голова Правління Засіменко Є.Ю. та Фінансовий директор Мартинюк 
С.І. (мають право діяти від імені емітента лише сумісно) 

Реквізити випуску простих іменних акцій документарної форми існування, щодо якого приинято рішення про 
дематеріалізацію 

Вид, тип цінних паперів акції прості 
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску дата реєстрації: 04.02.1999 р.; дата видачі дублікату: 22.02.2008р.; 

орган, що видав свідоцтво: Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку; реєстраційний номер випуску: № 46/1/99 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних 
паперів 

иА1600021000 

Номінальна вартість акцій 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) 
Кількість випущених акцій 220 960 000 (двісті двадцять мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) штук 
Загальна номінальна вартість акцій 55 240 000,00 грн. (п'ятдесят п'ять мільйонів двісті сорок тисяч гривень 

00 копійок) 
Реквізити ресстроутримувача. який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів 

Повне найменування ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-
РЕЄСТР" 

Скорочене найменування TOB «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079 
Місцезнаходження . згідно з реєстраційними 
документами 

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський 
район, вул. Леніна, буд. 8-10 

Телефон, Факс (056) 372-90-56 
Керівник Довбань Володимир Володимирович 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А00 №410330; номер запису 1 224 105 0004 000079; дата 

проведення державної реєстрації: 29.05.1996р.; орган, що видав 
свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради 

Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру 
власників іменних цінних паперів 

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії AB 
534239, дата видачі 12.07.2010 р. орган, що видав ліцензію - ДКЦПФР, 
строк дії ліцензії з 12.07.2010 р. до 12.07.2015 р. 

Реквізити депозитарію, якии буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого приинято рішення про дематеріалізацію 
Найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію серія А01 №623427, номер запису 1 074 105 0005 033282, 

дата проведення державної реєстрації 14.05.2008 р., орган, що видав 
свідоцтво: Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація 

Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г 
Телефони контактної особи +38-044-585-42-40 (41, 42) Радник Голови Правління Гнатюк Ірина 

Володимирівна 
Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності 
депозитарію цінних паперів 

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ 
№498004, видана 19.11.2009 р„ строк дії: 27.05.2009 р. - 27.05.2019 р. 

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, якщо не всі 
власники до дати припинення операцій знерухомлять належні їм акції випуску, щодо якого приинято рішення про 

дематеріалізацію 
Найменування ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-

РЕЄСТР" 
Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Бабушкінський 

1 



район, вул. Леніна, буд. 8-10 
Телефони контактної особи (056) 372-90-56 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24241079 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію Серія А00 №410330; номер запису 1 224 105 0004 000079; дата 

проведення державної реєстрації: 29.05.1996р.; орган, що видав 
свідоцтво: Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради 

Дані ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності 
зберігача цінних паперів 

номер ліцензії: АВ № 534238; дата видачі: 12.07.2010р.; орган, що 
видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
строк дії ліцензії: з 12.07.2010р. до 12.07.2015р. 

Дата припинення ведення реєстру 
реєстроутримувачем 

Датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
Товариства є шостий робочий день з дати публікації рішення 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу 
Товариству свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у 
бездокументарній формі існування 

Після дати припинення ведення реєстру проведення будь-яких операцій у системі реєстру власників іменних цінних 
паперів випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, не здійснюється. 

Кожен з акціонерів, власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується, після прийняття рішення про 
дематеріалізацію має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігана з реєстрацією цього 
зберігача (або обраного емітентом депозитарію ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ 
ЦІННИХ ПАПЕРІВ») номінальним утримувачем у реєстрі власників іменних цінних паперів. В разі самостійного знерухомлення 
акціонером належних йому акцій в обраному акціонером зберігачі, акціонер самостійно укладає з обраним ним зберігачем 
Договір про відкриття рахунку в цінних паперах, при цьому відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання акцій на 
цьому рахунку здійснюється за рахунок акціонера. 

Тим власникам цінних паперів, які будуть зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату 
припинення ведення реєстру (тобто власникам, які не скористались правом на самостійне обрання зберігача та проведення 
знерухомлення належних їм акцій), будуть відкриті рахунки в цінних паперах у обраного рішенням загальних зборів акціонерів 
зберігача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» на підставі договору про відкриття 
рахунків у цінних паперах власникам, я^ий буде укладено між емітентом та зберігачем під час дематеріалізації цього випуску. 

Зареєстровані у системі реєстру Товариства номінальні утримувачі та зберігай TOB «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР», у якого 
емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, до дати припинення ведення реєстру зобов'язані відкрити 
рахунки у цінних паперах в депозитарії ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ 
ПАПЕРІВ», який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію(у разі відсутності такого 
рахунку). 

Повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій 
здійснюється протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення. Повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів 
проводиться за рахунок Товариства, шляхом проведення відповідної публікації повідомлення в офіційному друкованому 
виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлення персональних письмових повідомлень 
акціонерам та номінальним утримувачам простими листами засобами поштового зв'язку. 

Обіг акцій з використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, після дати депонування 
глобального сертифіката не допускається. 

Сертифікати акцій ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, після дати 
депонування глобального сертифікату підлягають вилученню в порядку, встановленому чинним законодавством та загальними 
зборами акціонерів Товариства. Вилучення сертифікатів акцій здійснюється безоплатно. 

Вилучення сертифікатів акцій Товариства здійснюється у наступному порядку: 
- виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифіката призначається відповідальна особа 

за вилучення сертифікатів акцій Товариства; 
- акціонери та/або повноважні особи акціонерів (далі - акціонери) Товариства протягом 6 (шести) місяців з дати 

депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути Товариству всі сертифікати акцій Товариства шляхом 
надання сертифікату акцій за місцезнаходженням Товариства (передача здійснюється акціонером відповідальній особі) або 
шляхом надсилання на адресу Товариства рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату 
акцій. 

Облік вилучених сертифікатів здійснюється в журналі обліку вилучених сертифікатів акцій, який зобов'язана вести 
відповідальна особа. 

Вилучені сертифікати акцій не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам Товариства. 
Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) Товариства не призводить до переходу права власності на належні 

акціонеру акції до ВАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 
Порядок вилучення сертифікатів акцій, який передбачений даним рішенням Загальни: /зборів акціонерів Товариства 

застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. 

Голова Правління 
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРИ 
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

Фінансовий директор 

Засіменко Є.Ю. 

Мартинюк С.І. 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00131819 
1.4. Місцезнаходження емітента 
36022 м.Полтава Старий Поділ, 5 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(0532)516-359(0532)516-259 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
kanc01@pl.energy.gov.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
д/в 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог 
розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011р. Протокол №16 п. 9.1. 
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ номер 901112 виданий 26.11.1997 р. Жовтневе ВДМУ УМВС України в 
Дніпрпетровській обл.), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010р. по 
20.04.2011р. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.9.1. 
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Виконуючий обов'язки 
Заступника Голови правління, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2010 р. по 20.04.2011 p.. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.9.1. 
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН номер 370263 виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтав.обл.), яка займала посаду Член Правління, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 
20.04.2011 p.. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p.,протокол №16, п.9.1. 
Посадова особа Клименко Дмитро Васильович (Паспорт: серія HC номер 050657 виданий 24.02.1996 р. Корсунь-Шевченківським РВ 
УМВС України в Черкас.обл.), яка займала посаду Член Правління, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 
20.04.2011 р. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16, п.9.3. 
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ номер 901112 виданий 26.11.1997 р. Жовтневим ВДМУ УМВС України 
в Дніпропетр.обл.), призначена на посаду Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011, протокол №16 п.9.3. 
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), призначена на посаду Заступник Голови 
правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.9.3.. 
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН номер 370263 виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавс.обл.), призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.9.3. 
Посадова особа Клименко Дмитро Васильович (Паспорт: серія HC номер 050657 виданий 24.02.1996 р. Корсунь-Шевченківським РВ 
УМВС України в Черкас.обл.), призначена на посаду Член Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p.,протокол №16 п. 10.1. 
Посадова особа Івахно Віталій Валерійович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Голова Спостережної 
ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 20.04.2011 р. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п. 10.1. 
Посадова особа Уманська Олена Петрівна (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Член Спостережної ради, 
звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 20.04.2011 р. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.10.1. 
Посадова особа Копейкин Олександр Олегович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Член Спостережної 
ради, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 20.04.2011 р. 
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Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.10.1. 
Посадова особа Гніненко Олег Станіславович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Член Спостережної 
ради, звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 20.04.2011 p.. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 р., проотокол Xsl 6 п.10.1. 
Посадова особа Староконь Дмитро Миколайович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Член Спостережної 
ради, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р по 20.04.2011 p.. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.10.1. 
Посадова особа Ковтун Максим Вікторович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Член Спостережної ради, 
звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 20.04.2011 р 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.10.1. 
Посадова особа Пікуш Ігорь Сергійович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Член Спостережної ради, 
звільнена. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 20.04.2011 p.. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.10.1. 
Посадова особа Сідельніков Віталій Миколайович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Член 
Спостережної ради, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 20.04.2011 р. 
Рішення про звільнення прийнято на Засіданні Спостережної ради ВАТ "Полтаваобленерго" 29.04.2010 р, схвалено Загальними зборами 
акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення засідання Спостережної ради 29.04.2010 p., протокол від 29.04.2010 р. п.1.1., 
схвалено зборами акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.9.2.. 
Посадова особа Кащеєв Сергій Іванович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий р. д/в), яка займала посаду Заступник Голови правління, 
звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 24.03.2010 р. по 29.04.2010 р 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п.10.3. 
Посадова особа Компанія JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK.) (реєстраційний номер 591251 виданий 14.04.2004 р. ), 
призначена на посаду Голова Спостережної ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 1 рік. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства 20.04.2011р., протокол № 16, п. 10.3 
Посадова особа Компанія LARVA INVESTMENTS LIMITED (Ларве Інвестментс Лімітед). (номер НЕ 152935 зареєстрована 14.10.2004 
р.), призначена на посаду Член Спостережної ради.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,9999%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який призначено особу: на 1 рік. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 55239900 акцій. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішеннязагальних зборів товариства, протокол № 16, п.10.3. 
Посадова особа Компанія UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED ( УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД) 
(реєстраційний номер НЕ 255478 виданий 29.09.2009 р.), призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 23,2949%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 51472455 акцій. 
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства 20.04.2011 p., протокол №16 п. 10.3 
Посадова особа Компанія TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.), призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів товариства 20.04.2011 , протокол №16 , п. 11.1. 
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 701015 виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ ГУМВС 
УМВС України в м. Києві.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
24.03.2010р. по 20.04.2011р. 
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" 20.04.2011 р. 
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів товариства 20.04.2011 p., протокол № 16, п. 11.2. 
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 701015 виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ ГУМВС 
УМВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії.Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,00000045%.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Строк, на який призначено особу: 1 рік. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації п.ро емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
00131819 
1.4. Місцезнаходження емітента 
36022 м.Полтава Старий Поділ,5 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(0532) 516-359 (0532) 516-259 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
kanc@pl.energy.gov.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
д/в 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог 
розділу III цього Положення. 
Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 

2. Текст повідомлення 
Ліквідувати Полтавську філію Товариства. 
Створити на базі ліквідованої Полтавської філії Товариства наступні відокремлені структурні підрозділи Товариства: 
- Полтавська філія Товариства міських електромереж; 
- Полтавська філія Товариства районних електромереж. 
Протокол №16 загальних зборів акціонерів ВАТ "Полтаваобленерго" від 20.04.2011р., п.23.1, 23.2. 

3 . п Д і і с 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові, іенні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. 
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Голова правління ВАТ "Полтаваобленерго" 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента :ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента : 00131819 
1.4. Місцезнаходження емітента : 36022 Полтава Старий Поділ, 5 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента : (0532) 516-359 (0532) 516-259 
1.6. Електронна поштова адреса емітента : kanc01@pl.energy.gov.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації : www.poe.pl.ua 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до 
вимог розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 08.04.2013 
p., протокол №19. 
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ номер 90 і і 12 виданий 26.11.1997 р. Жовтневе ВДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" • 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа Засіменко Євген Юрійович (Паспорт: серія АЕ номер 901112 виданий 26.11.1997 р. Жовтневе ВДМУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл.), призначена на посаду Голова Правління. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПА'Г "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 p., 
протокол №19. 
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія АЕ номер 818476 виданий 22.09.1997 р. Ленінским РВ УМВС України 
в Дніпропетровській обл.), яка займала посаду Член Правління, заступник Голови Правління, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p.,протокол №19. 
Посадова особа Ангелова Олена Петрівна (Паспорт: серія АЕ номер 818476 виданий 22.09.1997 р. Ленінським РВ УМВС 
України в Дніпропетровській обл.), призначена на посаду Член Правління, Заступник Голови Правління. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 p., 
протокол №19. 
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН номер 370263 виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл.), яка займала посаду Член Правління, фінансовий директор, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа Мартинюк Сергій Іванович (Паспорт: серія КН номер 370263 виданий 04.04.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл.), призначена на посаду Член Правління; фінансовий директор, 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПА'Г "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 p., 
протокол №19. 
Посадова особа Вишар Юрій Васильович (Паспорт: серія КН номер 674901 виданий 13.07.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл.), яка займала посаду Член Правління, заступника Фінансового директора, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа Вишар Юрій Васильович (Паспорт: серія КН номер 674901 виданий 13.07.1998 р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській обл.), призначена на посаду Член Правління, заступник Фінансового директора. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 p., 
протокол №19. 
Посадова особа компанія "JERSONET GROUP INC. (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП ІПК) (компанія має реєстраційний номер 591251 
виданий 14.04.2004 р . ) , яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045% (1 акція). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
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Посадова особа компанія "JERSONET GROUP INC." (ДЖЕРСОНЕТ ГРУП IHK) (- компанія має реєстраційний номер 591251 
виданий 14.04.2004 р . ) , призначена на посаду Голова Спостережної ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, наякий призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі; 1 акція. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 p., 
протокол №19. 
Посадова особа компанія "LARVA INVESTMENTS LIMITED" (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний 
номер НЕ 152935 виданий 14.10.2004 р.) , яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,999954742%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа компанія "LARVA INVESTMENTS LIMITED" (ЛАРВЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний 
номер НЕ 152935 виданий 14.10.2004 р.) , призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 24,999954742%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 55239900 акцій. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 p., 
протокол №19. 
Посадова особа компанія "UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED " (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІН 
ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний номер НЕ 255478 виданий 29.09.2009 р. ), яка займала посаду Член Спостережної ради, 
звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 23,2949199%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа компанія "UA ENERGY DISTRIBUTION HOLDING LIMITED " (УА ЕНЕРДЖІ ДІСТРІБЮШН ХОЛДІНГ 
ЛІМІТЕД) (компанія має реєстраційний номер НЕ 255478 виданий 29.09.2009 р. ). призначена на посаду Член Спостережної 
ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 23,2949199%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу» 1 рік. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 51472455 акцій. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 p., 
протокол №19. 
Посадова особа компанія "TILLMAN EQUITIES CORP. (ТІЛЛМАН ЕКВІТ1С КОРИ) (реєстраційні дані компанії відсутні), яка 
займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000009%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа компанія "TILLMAN EQUITIES CORP." (ТІЛЛМАН ЕКВІТІС КОРП.) (реєстраційні дані компанії відсутні), 
призначена на посаду Член Спостережної ради. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0000009%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, наякий призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 акції. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 701015 виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ 
ГУМВС УМВС України в м. Києві.), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа Герасименко Ганна Станіславівна (Паспорт: серія СН номер 701015 виданий 20.01.1998 р. Ленінградським РУ 
ГУМВС УМВС України в м.Києві), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, наякий призначено особу: 1 рік. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р, 
протокол №19. 
Посадова особа Титаренко Оксана Григорівна (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий д/в). яка займала посаду Член Ревізійної 
комісії, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 p., протокол №19. 
Посадова особа Титаренко Оксана Григорівна (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий д/в), призначена на посаду Член Ревізійної 
комісії. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, наякий призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: д/в 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. 
Рішення про звільнення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 08.04.2013 р, 
протокол №19. 



Посадова особа Новіков Петро Вячеславович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий д/в), яка займала посаду Член Ревізійної 
комісії, звільнена. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 13.04.2012 р.. 
Рішення про призначення посадової особи прийнято Загальними зборами акціонерів ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 
08.04.2013 р., протокол №19. 
Посадова особа Новіков Петро Вячеславович (Паспорт: серія д/в номер д/в виданий д/в). призначена на посаду Член Ревізійної 
комісії. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00000045%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: д/в 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 акція. 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством. 
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