
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
 
 01.10.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 01/10/19-1  

 (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)  

 Голова Правління       Мовчан Валентин Васильович 

 (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 "Укренерготранс" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49050, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

32082812 

5. Міжміський код та телефон, факс 

056 371-05-83 371-05-83  

6. Адреса електронної пошти 

klіvasov@uet.dp.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. 

ДУ "АРІФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 
http://www.uetrans.com   01.10.2019 

 (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 

01.10.2019 призначено 

Голова 

Наглядової 

ради 

Молчанов 

Геннадій 

Абдурахманович 

 0 

Зміст інформації: 

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укренерготранс" 

(надалі - Емітент), зсідання якої відбулося 01.10.2019 року (протокол №409/2019 від 01.10.2019), 

виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:  

Члена Наглядової ради Емітента Молчанова Геннадія Абдурахмановича призначено на 

посаду Голови Наглядової ради Емітента строком до переобрання згідно статуту ПрАТ 

"Укренерготранс".  

Посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Об’єднаний транспортний холдинг". 

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має.  

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової 

ради ПрАТ "Укренерготранс", Головний юрист ТОВ "Аврора Лекс"; головний юрист ТОВ 

"Регіон"; головний юрист ТОВ "Астрелла Кепітал". 

Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл 

посад між членами Наглядової ради Емітента. 

01.10.2019 призначено 

Секретар 

Наглядової 

ради 

Автомонов Олег 

Петрович 
 0 

Зміст інформації: 

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Укренерготранс" 

(надалі - Емітент), зсідання якої відбулося 01.10.2019 року (протокол №409/2019 від 01.10.2019), 

виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:  

Члена Наглядової ради Емітента Автомонова Олега Петровича призначено на посаду 

секретаря Наглядової ради Емітента строком до переобрання згідно статуту ПрАТ 

"Укренерготранс".  

Посадова особа є представником акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Об’єднаний транспортний холдинг".  

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має.  

Інші посади, які обіймала обрана особа протягом останніх п'яти років: Головний юрист ТОВ 

"Аврора Лекс"; головний юрист ТОВ "Регіон"; головний юрист ТОВ "Астрелла Кепітал". 

Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб є розподіл 

посад між членами Наглядової ради Емітента. 

 


