
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

ПрАТ "Укренерготранс" 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

"Укренерготранс"  

2. Код за ЄДРПОУ 32082812  

3. Місцезнаходження 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Володі Дубініна, буд. 8  

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 371-05-83   

5. Електронна поштова адреса klivasov@uet.dp.ua  

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.uetrans.com   

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

II. Текст повідомлення: 

На підставі рішення Наглядової ради  Приватного акціонерного товариства 

«Укренерготранс» (далі – Емітента), засідання якої відбулось 21 січня 2014 року 

(протокол №194/Т/2014 від 21.01.2014 р.) виникла особлива інформація щодо 

зміни складу посадових осіб емітента, а саме обрано до складу Правління 

ПрАТ «Укренерготранс» строком на 1 (один) рік:  

Головою Правління Мовчан Валентина Васильовича (паспорт серії ВС № 

422897, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 21 

вересня 2000 р.). 

Протягом останніх п’яти років займав посади: з 18.01.2013 року ПрАТ 

«Укренерготранс» - на посаді - Перший заступник Генерального директора; до 

18.01. 2013 року Корпорація «Індустріальна спілка Донбасу»  на посаді – 

Начальника відділу перевезень.  

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Членом Правління Сухомлин Марину Михайлівну (паспорт серії АЕ 890698, 

виданий Бабушкінським РВДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 

14 листопада 1997 року). 

Протягом останніх п’яти років займала посаду Заступника Генерального 

директора ПрАТ «Укренерготранс». 

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Членом Правління Клименко Руслана Юрійовича (паспорт серії АН № 184473, 

виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 09 

грудня 2003 року). 

Протягом останніх п’яти років займав посади: начальник юридичного відділу 

ТОВ ВК «Гірничодобувна Промисловість».  

Посадова особа часткою у статутному капіталі Емітента не володіє, непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
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Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі посадових осіб 

є внесення зміни до Статуту Товариства (затвердження його в новій редакції) та 

утворення колегіального виконавчого органу Товариства – Правління у складі 

трьох осіб. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься 

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 

законодавством. 

2. Голова Правління                                  _____________                  Мовчан 

Валентин Васильович  

 (22.01.2014) 

 


