
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

І. 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) 371-05-83 371-05-83 

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

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.uetrans.com 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

ІІ. Текст повідомлення 

На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів 

Приватного акціонерного товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент), 

які відбулись 14 квітня 2016 року (протокол №24/2016 від 14.04.2016 р.) 

виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а 

саме: 

Припинено повноваження голови Наглядової ради Емітента Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Об’єднаний транспортний холдинг» (код за 

ЄДРПОУ 33051460). Строк перебування на даній посаді 2 роки та 4 місяці. 

Володіє акціями Емітента у розмірі 95% від статутного капіталу Емітента. 

Уповноважені представники посадової особи непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не мають. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Удовенко 

Сергія Петровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Строк 

перебування на даній посаді 2 роки та 4 місяці. Посадова особа часткою в 

статутному капіталі Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. 

Припинено повноваження Секретаря Наглядової ради Емітента 

Щиголєвої Ольги Леонідівни (особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних). Строк перебування на даній посаді 2 роки та 4 місяці. Посадова особа 

часткою в статутному капіталі Емітента не володіє.  Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою прийняття рішення 

про зміну у персональному складі посадових осіб є переобрання членів 

Наглядової ради у новому складі. 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Емітента Кириченко 

Станіслава Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних). Строк перебування на даній посаді 2 роки та 4 місяці. Посадова особа 

часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Емітента Шкарупу Ростислава 

Геннадійовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 



на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ «Об’єднаний 

транспортний холдинг», Генеральний директор. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Емітента Удовенко Сергія Петровича 

(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. 

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Емітента; 

Корпорація «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА ДОНБАСУ», директор по фінансам та 

економіці; ТОВ «Регіон», заступник директора з перспективного планування та 

розвитку. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Емітента Щиголєву Ольгу Леонідівну 

(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки. 

Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради 

Емітента; головний бухгалтер у Корпорації «ІНДУСТРІАЛЬНА СПІЛКА 

ДОНБАСУ»; ТОВ «Регіон», заступник директора з інвестицій. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Обрано членом Наглядової ради Емітента Кириченко Станіслава 

Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 

на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. 

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради 

Емітента; ТОВ «Об’єднаний транспортний холдинг», заступник Генерального 

директора з фінансово-економічної діяльності; ТОВ «Iнвестицiйна вагонна 

компанiя», Директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі 

посадових осіб є переобрання членів Наглядової ради у новому складі. 

  

На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного 

товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент), засідання якої відбулось 14 

квітня 2016 року (протокол №318/2016 від 14.04.2016 р.) виникла особлива 

інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме: 

Члена Наглядової ради Емітента Шкарупу Ростислава Геннадійовича (особа 

не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано Головою Наглядової 

ради строком на 3 роки. Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента 

не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 

«Об’єднаний транспортний холдинг», Генеральний директор. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Члена Наглядової ради Емітента Щиголєву Ольгу Леонідівну (особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано Секретарем Наглядової 

ради строком на 3 роки.  Посадова особа часткою в статутному капіталі Емітента 

не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Секретар 

Наглядової ради Емітента; головний бухгалтер у Корпорації «ІНДУСТРІАЛЬНА 



СПІЛКА ДОНБАСУ»; ТОВ «Регіон», заступник директора з інвестицій. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Підставою прийняття рішення про зміну у персональному складі 

посадових осіб є розподіл посад між членами Наглядової ради Емітента. 

  

ІІІ. Підпис 

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

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

законодавством. 

2. Найменування посади Голова Правління Мовчан Валентин Васильович 

15.04.2016 
 


