
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

 

1.Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство " Рiвнеобленерго" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство. 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05424874. 

1.4. Місцезнаходження емітента:33013,  м.Рівне, вул.Князя Володимира, 71. 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0362 694205, 0362 694404 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: INFO@RОE.VSEI.UA 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: www.roe.vsei.ua 

1.8. Вид особливої інформації:  Відомості про зміни складу посадових осіб емітента. 

 

2. Текст повідомлення 

 
Рішенням Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

(протокол засідання Наглядової ради № 16 від 10.09.2013 р.) було визначено кількісний склад Правління 

Товариства - 6 осіб: Голова Правління та 5 членів Правління. 

Обрано членом Правління Степанчук Олену Володимирівну. Часткою в статутному фондi емiтента 

не володiє. Розмір пакету акцій, що належить: 0 акцій. Протягом своєї дiяльностi обіймала посади:  
бухгалтер, в.о. старшого бухгалтера, головний бухгалтер Здолбунівського виробничого управління 

комунального господарства, головний бухгалтер ТзОВ Комунальних підприємств, ведучий спеціаліст 

обліково-фінансового відділу Рівненської регіональної філії АК УБ «Відродження» , заступник головного 

бухгалтера Здолбунівської філії АКБ «Відродження», заступник головного бухгалтера обліково-

фінансового відділу Рівненської філії акціонерного банку «Зевс», головний бухгалтер, заступник директора 

МПП "Еверест", начальник сектору ощадної справи та цінних паперів, в.о. начальника відділу вкладів, 

цінних паперів та маркетингу, начальник відділу вкладів, цінних паперів та маркетингу,  начальник 

операцiйного вiддiлу Рiвненського обласного управлiння ВАТ "Державний ощадний банк України", 

старший державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу лiцензування пiдакцизних товарiв, контролю 

оптової та роздрiбної торгiвлi РУ ДААК ДПА України у Кiровоградськiй областi, старший державний 

податковий інспектор відділу адміністрування акцизного збору РУ ДААК ДПА України в Рівненській 

областi, заступник головного бухгалтера, керiвник групи по облiку податкiв бухгалтерiї ЗАТ "Ей-І-Ес 

Рiвнеенерго", головний бухгалтер ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», головний бухгалтер ПАТ 

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО».  

 Обрана з 10.09.2013 року строком на три роки, згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

3.Підпис 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що 

вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.  

 

 

 

Голова Правлiння                                                                           Невмержицький Сергій Миколайович 

 

                                                                                                           11 вересня  2013року 
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