
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор        Бондаренко Едуард Миколайович 

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

  
М.П. 

 

18.04.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНБАСЕНЕРГО" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03150, Київ, вул. Предславинська, 34 А  

4. Код за ЄДРПОУ 

23343582 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044)2909707 (044)2909710 

6. Електронна поштова адреса 

office@de.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 
- - 

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на сторінці 
https://de.com.ua/uk/document/osobaja_informacija 

в мережі 

Інтернет  

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

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) 

1 2 3 4 5 6 

18.04.2018 обрано 
Генеральний 

директор 

Бондаренко Едуард 

Миколайович 

- - 

не надав згоди на розкриття паспортних даних 
0.00 

Зміст інформації: 

Наглядова рада ПАТ "Донбасенерго" 18 квiтня 2018 року (протокол №6) прийняла рiшення продовжити трудовi вiдносини з Генеральним 

директором ПАТ «Донбасенерго» Бондаренком Едуардом Миколайовичем по 18 квiтня 2023 року включно та укласти з ним Контракт №1/2018 

вiд 18.04.2018р., умови якого затвердженi Наглядовою радою. Контракт з Генеральним директором №1/2018 дiє з 18.04.2018р. по 18.04.2023 р. 

включно. 

   Обґрунтування: це рiшення прийняте у зв'язку з закiнченням 08.05.2018р. строку повноважень Генерального директором ПАТ 

«Донбасенерго», який був визначений рiшенням Наглядової ради 30.04.2015р. (протокол №16).  

   Бондаренко Е.М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями ПАТ "Донбасенерго" не володiє, не надав згоду на 

розкриття паспортних даних.  

   Посади якi обiймав(-є) Бондаренко Е.М. протягом останнiх 5 рокiв:  

- Генеральний директор ПАТ "Донбасенерго"; 

- Генеральний директор ПрАТ "ЕНЕРГОIНВЕСТ ХОЛДИНГ".  

 


