Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Тимчасово виконуючий
обов'язки генерального
директора

Судак Вiктор Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

22.02.2019

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
73036, м. Херсон, Бериславське шосе,1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
00131771
5. Міжміський код та телефон, факс
0552-36-61-30 0552-35-24-42
6. Електронна поштова адреса
data@tec.kherson.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.02.2019
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

22.02.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.02.2019

звільнено

головний
бухгалтер

Бакалов Володимир
Васильович

00131771

0

Зміст інформації:
Змiни вiдбулися вiдповiдно до наказу АТ "Херсонська ТЕЦ" вiд 21.02.2019 року, згiдно якого припиненi повноваження головного
бухгалтера Бакалова Володимира Васильовича (не надано згоду на розкриття паспортних даних) на пiдставi заяви Бакалова В.В. З 20.11.2018
року Бакалов Володимир Васильович був призначений на посаду головного бухгалтера Товариства. Непогашеної (незнятої) судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. На займанiй посадi
процював близько трьох мiсяцiв. На посаду головного бухгалтера АТ "Херсонська ТЕЦ" призначено Бажан Людмилу Миколаївну.
21.02.2019

призначено

головний
бухгалтер

Бажан Людмила
Миколаївна

00131771

0

Зміст інформації:
Змiни вiдбулися вiдповiдно до наказу АТ "Херсонська ТЕЦ" вiд 21.02.2019 р., згiдно якого посадову особу – Бажан Людмила Миколаївна
(не надано згоду на розкриття паспортних даних) призначено головним бухгалтером АТ "Херсонська ТЕЦ". Непогашеної (незнятої) судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями Товариства не володiє. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Iншi посади, якi
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв:15.01.2014 р. – 01.12.2014 р. – начальник вiддiлу - головний бухгалтер вiддiлу фiнансового
забезпечення та бухгалтерського облiку УДСО при УМВС. На посаду головного бухгалтера АТ "Херсонська ТЕЦ" призначено з 22.02.2019
року.

