
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
11.12.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 13 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

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). 

 

Генеральний директор    Лунін С.С. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Нижньодністровська ГЕС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 60236 м. Новодністровськ, будинок Управління, 4 поверх 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30149623 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (03741) 3-33-00, 3-15-53 

6. Адреса електронної пошти 

 dn_gaes@emitent.net.ua 

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://bit.ly/2E7cC

zP 11.12.2019 

 (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 або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

10.12.2019 призначено Представник Міністерства 

енергетики та вугільної 

промисловості -  член 

ревізійної комісії 

Ярова Наталія Іванівна  0 

Зміст інформації: 

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №310 від 17.07.2019 року "Про представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України у складі ревізійної комісії ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" призначено представником Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у складі 

Ревізійної комісії ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" Ярову Наталію Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних немає) - головного спеціаліста відділу реформування 

власності та оргструктур Департаменту корпоративних та майнових відносин Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Інформація про стаж роботи 

протягом останніх п'яти років:  10.2008 -10.2016 р.-  начальник управління НАК "Нафтогаз України", 10.2018-03.2019 р. - заступник директора департаменту - начальник 

відділу АТ "Укртрансгаз", з травня 2019 року по даний час головний спеціаліст Міненерговугілля.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Не 

володiє часткою в статутному капіталі емiтента.  

10.12.2019 призначено Представник Міністерства 

енергетики та вугільної 

промисловості -  член 

ревізійної комісії 

Кудрік Олена Іванівна  0 

Зміст інформації: 

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №310 від 17.07.2019 року "Про представників Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України у складі ревізійної комісії ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС"  призначено представником Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у складі 

Ревізійної комісії ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" Кудрік Олену Іванівну (згоди на розкриття паспортних даних немає) - заступника начальника відділу Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України. Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років:  2014 - 02.2017 р. - начальник відділу Департаменту 

бюджетного фінансування, головний спеціаліст Міненерговугілля, з 02.2017 р. по даний час заступник начальника відділу Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має .Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.  

 


