
Титульний аркуш Повідомлення

(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або 
уповноваженої особи емітента)

Голова Правління Стройний Р. В.

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

нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження 36022, Полтавська, м. Полтава, Старий Поділ, 5

4. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

00131819

5. Міжміський код та 
телефон, факс

(0532)516-359 (0532)516-259

І. Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство

6. Адреса електронної пошти kanc01@poe.pl.ua

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

Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті учасника 
фондового ринку

https://www.poe.pl.ua/shareholders/special/2021-2/

(URL-адреса веб-сайту)

02.07.2021

(дата)

(Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв)

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

02.07.2021

№ 10-72/13408

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з 
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення 
до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності 
та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв

Дата прийняття рішення про утворення філій емітента: 02.07.2021;

Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Голова правління  АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО, 

Фінансовий директор АТ"ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО";

Причини прийняття такого рішення: оптимізація роботи з розподілу електричної енергії Товариства в 

умовах нового адміністративно- територіального поділу. Згідно з вимогами Постанови Верховної Ради 

України від 17.07.2020р.  «Про утворення та ліквідацію районів» (надалі Постанова) в Полтавській 

області утворено 4 райони в складі територій визначених цією постановою та ліквідовано 25 районів. 

Протягом грудня 2020 року- січня 2021 року вимоги цієї Постанови виконано та створено нові 

адміністративно-територіальні одиниці на території Полтавської області, а саме Кременчуцький, 

Лубенський, Миргородський та Полтавський райони.  ;

Повне найменування та місцезнаходження кожної філії , що були створені , та функції, які вони 

виконуватимуть: 

Згідно наказу АТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" Про створення 

відособлених структурних підрозділів (філій) № 401 від 02.07.2021р.

 створено чотири філії Товариства, а саме:

 -Кременчуцька об'єднана філія АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 

юридичною адресою :  39601, Полтавська обл., м. Кременчук, просп. Свободи, 8;

 -Лубенська об'єднана філія АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за юридичною 

адресою : 37503, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Братська, 1 ;

 -Миргородська об'єднана філія  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 

юридичною адресою : 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Котляревського, 59 ; 

 -Полтавська об'єднана філія  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за юридичною 

адресою :  36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 47-а .

Функції створених філій : розподіл електричної енергії Товариства в умовах нового адміністративно- 

територіального поділу.

Зміст інформації:
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