
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 

Генеральний директор       Лунiн Сергiй Сергiйович 

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

19.08.2016   М.П.  

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Днiстровська ГАЕС" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

60236, м. Новоднiстровськ, будинок управлiння 

4. Код за ЄДРПОУ 

30149623 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03741) 3-33-00 (03741) 3-15-36 

6. Електронна поштова адреса 

dn_gaes@emitent.net.ua 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.08.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 155 Бюлетень.Цiннi папери України. 22.08.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці dn-gaes.com в мережі Інтернет 19.08.2016 

 (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 

19.08.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 

Нацiональна акцiонерна 
компанiя "Енергетична 

компанiя України" 
32984271 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року припинено повноваження голови Наглядової ради, юридичної особи 
– Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України». Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

19.08.2016 
припинено 

повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Публiчне акцiонерне 
товариство 

"Укргiдроенерго" 
20588716 11.4797 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року припинено повноваження члена Наглядової ради, юридичної особи – 
Публiчного акцiонерного товариства «Укргiдроенерго». Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 11,48%. 

19.08.2016 
припинено 

повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Соломченко Вадим 
Петрович 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року припинено повноваження члена Наглядової ради – Соломченко 
Вадима Петровича. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Особа 
перебувала на посадi з 25.01.2012 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.08.2016 припинено Голова Сова Станiслав  0 



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 

повноваження Ревiзiйної 
комiсiї 

Станiславович 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї – Сови 
Станiслава Станiславовича. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. 
Особа перебувала на посадi з 25.01.2012 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.08.2016 
припинено 

повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 
Фрицька Любов Василiвна  0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – Фрицька Любовi 
Василiвни. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Особа перебувала 
на посадi з 25.01.2012 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.08.2016 
припинено 

повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Лук'янов Костянтин 
Сергiйович 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї – Лук’янова 
Костянтина Сергiйовича. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. 
Особа перебувала на посадi з 25.01.2012 р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.08.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Кальнiченко Валентина 
Анатолiївна 

 0 



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 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Наглядової ради Кальнiченко Валентину 
Анатолiївну. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2011-2013– заступник директора департаменту 
ФДМУ; 2013- 04.2016 - начальник управлiння ФДМУ, з 04.2016 року – директор Департаменту корпоративних та майнових вiдносин 
Мiненерговугiлля України. Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬– Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi 
України. Обирається на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  

19.08.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Дубенко Нiла Василiвна  0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Наглядової ради Дубенко Нiлу Василiвну. Не володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2011–06.2012 – заступник директора департаменту Державної комiсiї з 
регулювання ринкiв фiнансових послуг України, 06.2012-09.2013 – заступник директора департаменту Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг; 09.2013-12.2014 – заступник начальника управлiння, в.о. начальника Управлiння 
бухгалтерського облiку та звiтностi Мiнiстерства закордонних справ України, 12.2014-01.2015 – головний спецiалiст Департаменту 
бухгалтерського облiку та звiтностi Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, 01.2015-10.2015 – начальник Управлiння 
Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України, з 10.2015- директор Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля 
України. Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬– Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Обирається 
на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  

19.08.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Крiпiневич Зоя 
Миколаївна 

 0 



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 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Наглядової ради Крiпiневич Зою Миколаївну. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2011- 05.2016 – заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу 
ФДМУ, з – 05.2016 начальник вiддiлу корпоративних прав Департаменту корпоративних та майнових вiдносин Мiненерговугiлля України. 
Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬– Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Обирається на строк 
до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  

19.08.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Баглай Оксана 
Олександрiвна 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Наглядової ради Баглай Оксану Олександрiвну. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посади протягом останнiх п’яти рокiв: : 2011- 10.2015 – начальник вiддiлу Державної фiнансової 
iнспекцiї в Запорiзькiй областi; заступник начальника вiддiлу, начальник вiддiлу Державної фiнансової iнспекцiї України, 10.2015-11.2015 
головний спецiалiст, завiдувач сектору Мiненерговугiлля, з 11.2015 - начальник вiддiлу монiторингу ризикових операцiй Департаменту 
внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України. Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬– Мiнiстерства енергетики та 
вугiльної промисловостi України. Обирається на строк до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  

19.08.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Бурунська Юлiя Юрiївна  0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Наглядової ради Бурунську Юлiю Юрiївну. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 



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 

корисливi та посадовi злочини немає. Посада протягом останнiх п’яти рокiв – Директор департаменту юридичного забезпечення та майнових 
вiдносин ПАТ «Укргiдроенерго». Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬– ПАТ «Укргiдроенерго». Обирається на строк до 
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  

19.08.2016 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Дребот Свiтлана 
Миколаївна 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї Дребот Свiтлану Миколаївну. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посади протягом останнiх п’яти рокiв: 2010 – 2011 – заступник начальника Василькiвської мiжрайонної 
Державної фiнансової iнспекцiї, 2011-2013 - начальник Василькiвської мiжрайонної Державної фiнансової iнспекцiї; 12.2013-02.2015- головний 
державний аудитор Державної фiнансової iнспекцiї України в Запорiзькiй обл.; 02.2015-02.2015 – головний спецiалiст Управлiння 
внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України; 02.2015- 11.2015 – заступник начальника управлiння внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля 
України; з 11.2015 року – заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерговугiлля України. Посадова особа є представником 
акцiонера Товариства ¬– Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Строк, на який призначено особу - 3 рокiв.  

19.08.2016 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Мисниченко Марина 
Федорiвна 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї Мисниченко Марину Федорiвну. 
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посада протягом останнiх п’яти рокiв: 2011-02.2013 - головний державний аудитор КРУ в м. Києвi; 
02.2013-10.2014 – начальник фiнансово-економiчного вiддiлу КП«Фармацiя»; 10.2015-10.2015 головний спецiалiст вiддiлу аудиту Мiнiстерства 
внутрiшнiх справ України; 10.2015-11.2015– головний спецiалiст патронатної служби Мiненерговугiлля; з 11.2015- головний спецiалiст вiддiлу 



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 

аудиту пiдприємств нафтогазового сектору Департаменту внутрiшнього аудиту Мiненерго вугiлля. Посадова особа є представником акцiонера 
Товариства ¬– Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України. Строк, на який призначено особу - 3 рокiв.  

19.08.2016 обрано 
Член 

Ревiзiйної 
комiсiї 

Шамбра Iгор Валерiйович  0 

Зміст інформації: 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв 19 серпня 2016 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї Шамбру Iгоря Валерiйовича. Не 
володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посада протягом останнiх п’яти рокiв: 02.2013–05.2013 – головний державний податковий ревiзор – 
iнспектор Новоднiстровського вiддiлення Сокирянської ОДПI; 05.2013-04.2015 - головний державний податковий ревiзор – iнспектор 
Сокирянської ОДПI; 04.2015- 02.2016 – начальник вiддiлу податкового аудиту Сокирянської ОДПI; з 02.2016 - завiдувач сектору аудиту 
Сокирянської ОДПI у Чернiвецькiй областi. Посадова особа є представником акцiонера Товариства ¬– Мiнiстерства енергетики та вугiльної 
промисловостi України. Строк, на який призначено особу - 3 роки.  
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