
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 
1.Загальні відомості. 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "АЕС 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@aes-ua.com 

1.7.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: www.aes-ukraine.com 

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

2. Текст інформації 
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Публічного акцiонерного товариства  "АЕС  Рiвнеобленерго",  якi 
вiдбулися 19 квiтня 2012 року, у зв"язку з переобранням складу Ревiзiйної комiсiї, вiдбулися змiни складу посадових 
осiб емiтента: 

- звiльнено з посади голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Шустра Юрiй Михайлович (паспорт 
ВР № 007239, виданий Здолбунiвським РВ УМВСУ в Рiвненськiй обл., 21.09.2002 року). Часткою в 
статутному фондi емiтента не володiє, перебував на посадi з 23.04.2009року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

- звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Мартинюк Iгор Миколайович 
(паспорт АС № 363103, виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй обл., 13.02.1998р.).Часткою в 
статутному фондi емiтента не володiє, перебував на посадi з 20.06.2006року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає; 

-  звiльнено з посади члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Кузенна Iнна Едуардiвна (паспорт СО 
№ 586974, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 08.05.2001р.).Часткою в статутному фондi 
емiтента не володiє, перебувала на посадi з 27.01.2004року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. 

- призначено на посаду  члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Шустра Юрiй Михайлович 
(паспорт ВР № 007239, виданий Здолбунiвським РВ УМВСУ в Рiвненськiй обл., 21.09.2002 року). Рішенням 
Ревізійної комісії (протокол №б/н від 19.04.2012р.) призначений на посаду Голови Ревізійної комісії  Шустра 
Юрiй Михайлович. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 
акцiй. Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: менеджер з фiнансiв фiнансового управлiння ЗАТ "Ей-I-Ес 
Рiвнеенерго", менеджер з внутрішнього контролю і фінансових процедур ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", 
начальник вiддiлу фiнансового планування i аналiзу Фiнансового управлiння  ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", 
голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", Голова Ревізійної комісії ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго», 
начальник вiддiлу фiнансового планування i аналiзу  ПАТ «АЕС Київобленерго», голова Ревізійної комісії 
ПАТ «АЕС Київобленерго», Голова Ревізійної комісії ПАТ «АЕС Рівнеобленерго». Призначений з 19.04.2012 
року на три роки, згiдно Статуту товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

- призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Мамчур Олена Володимирівна 
(паспорт СМ № 486121, виданий  Баришівським РВ  ГУМВС України  в Київській обл., 25.04.2002р.). 
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом своєї 
дiяльностi обiймала посади: асистент директора з казначейства фінансового управління ЗАТ 
«А.Е.С.Київобленерго», фахівець департаменту казначейства ЗАТ «А.Е.С.Київобленерго», провідний 
фахівець групи звітності департаменту контролінгу фінансового управління  ПАТ «АЕС Київобленерго». 
Призначена  з 19.04.2012 року на три роки, згiдно Статуту товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

- призначено на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" Кузенна Iнна Едуардiвна (паспорт 
СО № 586974, виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 08.05.2001р.). Часткою в статутному 
фондi емiтента не володiє. Розмiр пакету акцiй, що належить: 0 акцiй. Протягом своєї дiяльностi обiймала 
посади: перекладач-помiчник генерального директора, фiнансовий менеджер ВАТ "А.Е.С. Київобленерго", 
фiнансовий менеджер, заступник директора-фiнансовий контролер ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", член 
Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", заступник директора-фiнансовий контролер ПАТ «АЕС 
Київобленерго», член Ревiзiйної комiсiї  ПАТ «АЕС Київобленерго», член Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "АЕС 
Рiвнеобленерго". Призначена з 19.04.2012 року на три роки, згiдно Статуту товариства.  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе 
вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством.Голова Правлiння - Кухтiй Вадим Юрiйович. 
Особлива інформація розміщена на в загальнодоступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку – 20.04.2012 р. та опублікована в Бюлетень «Цінні папери України» №74. 

 


