
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
 18.04.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 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)  

 Генеральний директор        Сiроклин Юрiй Вiталiйович  

 (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «УКРЕНЕРГОРЕМОНТ» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

50004, обл., м. Кривий Рiг, вул.Гданцiвська, буд. 37Б 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

21888124 

5. Міжміський код та телефон, факс 

050-458-30-90 (0564) 903-602 

6. Адреса електронної пошти 

info@ukrenergoremont.com 

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. 

Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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



Повідомлення розміщено на власному веб-сайті 

учасника фондового ринку 
http://ukrenergoremont.com/news    

 (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 

18.04.2019 звільнено Ревiзор 
Немирська Анна 

Анатолiївна 
 0 

Зміст інформації: 

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 18 квiтня 2019 року було прийнято 

рiшення про припинення повноважень Ревiзора ПрАТ «Укренергоремонт» Немирської Анни Анатолiївни, яку було обрано на пiдставi 

протоколу загальних зборiв вiд «13» квiтня 2017 року. Перебувала на посадi з 13.04.2017р. по 18.04.2019р. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

19.04.2019 обрано Ревiзор Понька Олена Юрiївна  0 

Зміст інформації: 

Черговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Укренергоремонт» вiд 18 квiтня 2019 року було прийнято 

рiшення про обрання бухгалтера Поньки Олени Юрiївни Ревiзором ПрАТ " Укренергоремонт ". Повноваження нового Ревiзора чиннi з 

моменту обрання 18 квiтня 2019 року до закiнчення термiну повноважень (протягом 3х рокiв), а саме до 18 квiтня 2022 року. Пiсля закiнчення 

трирiчного термiну повноваження Ревiзора дiйснi до обрання Загальними Зборами акцiонерiв наступного Ревiзора або до припинення 

повноважень у випадках передбачених Статутом Товариства. 

Понька Олена Юрiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) займає посаду бухгалтер. Перелiк попереднiх посад, 

якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер ПрАТ "Укренергоремонт". Змiн щодо посадової особи у 2018 роцi не було. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


