
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої 

для розкриття в загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії.  

 

 

В.о.голови правління    Бойчук Володимир 

Миколайович 
(посада)  (підпис) 

 

М. П.  

 (прізвище та ініціали керівника) 

12.02.2016 
(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Зміна складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне Акціонерне Товариство 

Дніпропетровський тепловозоремонтний завод  

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпропетровськ академіка Белелюбського,7 

4. Код за ЄДРПОУ: 00659101 

5. Міжміський код та телефон, факс: (056)793-21-52 (056)372-35-28 

6. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії  

 17.02.2016 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у  

33 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку"  

 18.02.2016 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

www.dtrz.com.ua в мережі Інтернет  15.02.2016 
(адреса сторінки) (дата) 

 

 

 

 

 

 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата прийняття 

рішення  

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада*  

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

12.02.2016 Звільнено 
  Член Ревізійної 

комісії 
Чеховська Ірина Сергіївна 

  СН 781981 05.05.1998 

Дніпровське РУ ГУ МВС 

України в м. Київі 

  0 

Зміст інформації:  

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від 

10.02.2016 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року. 

Посадова особа Чеховська Ірина Сергіївна ( паспорт: серія СН номер 784981 виданий 05.05.1998р Дніпровським РУ  ГУ МВС України в 

м.Київ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . 

Не володiє пакетом акцій емітента . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:8 років .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2016 Призначено 
  Член Ревізійної 

комісії 
Гомон Олена Петрівна         0 

Зміст інформації:  

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від 

10.02.2016р.                                                                                                                            Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу 

засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року. 

Посадова особа Гомон Олена Петрівна( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), призначена на посаду Член Ревізійної 

комісії 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . 

Не володiє пакетом акцій емітента . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Місце роботи  (останні п"ять років): начаник управління методології бухгалтерського обліку Головного фінансово-економічного 

управління,заступник начальника Головного фінансово-економічного управління, заступник начальника Фінансово-економічного 

департаменту Державної адміністрації залізничного транспорту України,заступник начальника Фінансово-економічного департаменту  

ПАТ"Укрзалізниця" 

Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця" 

Посада (період звіту): заступник начальника Фінансово-економічного департаменту  ПАТ"Укрзалізниця" 

Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2016 Призначено 
  Член Ревізійної 

комісії 

Питкевич Інесса 

Феліксовна 
        0 

Зміст інформації:  

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від 

10.02.2016р.                                                                                                                            Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу 

засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року. 

Посадова особа Питкевич Інесса Феліксовна( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), призначена на посаду Член 

Ревізійної комісії 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . 

Не володiє пакетом акцій емітента . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Місце роботи  (останні п"ять років):заступник начальника відділу промислових підприємств, начальник відділузаводських ремонтів 

виробничого управління Головного управління локомотивного господарства,начальник відділу заводських ремонтів тягового рухомого 

складу Департаменту локомотивного господарства Державної адміністрації залізничного транспорту України;начальник відділу заводських 

ремонтів тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства  ПАТ"Укрзалізниця". 

Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця" 

Посада (період звіту): начальник відділу заводських ремонтів тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства  

ПАТ"Укрзалізниця". 

Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2016 Призначено 
  Член Ревізійної 

комісії 

Олексієнко Юрій 

Петрович 
        0 

Зміст інформації:  

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від 

10.02.2016р.                                                                                                                            Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу 

засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року. 

Посадова особа Олексієнко Юрій Петрович( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), призначена на посаду Член 

Ревізійної комісії 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . 

Не володiє пакетом акцій емітента . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Місце роботи  (останні п"ять років):старший ревізор, начальник відділу внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності структурних 

підрозділів управління контролю та внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Головного управління 

контролю та внутрішнього аудиту, начальник відділу поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю структурних підрозділів 

управління контролю  фінансово-господарської діяльності Департаменту внутрішнього контролю Державної адміністрації залізничного 

транспорту України; начальник відділу поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю структурних підрозділів управління 

контролю  фінансово-господарської діяльності Департаменту внутрішньго контролю ПАТ"Укрзалізниця". 

Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця" 

Посада (період звіту):  начальник відділу поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю структурних підрозділів управління 

контролю  фінансово-господарської діяльності Департаменту внутрішньго контролю ПАТ"Укрзалізниця". 

Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2016 Призначено 
  Член Ревізійної 

комісії 

Калашнік Яна 

Олександрівна 
        0 

Зміст інформації:  

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від 

10.02.2016р.                                                                                                                            Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу 

засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року. 

Посадова особа Калашнік Яна Олександрівна( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), призначена на посаду Член 

Ревізійної комісії 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . 

Не володiє пакетом акцій емітента . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Місце роботи  (останні п"ять років):начальник відділу з контролю за фінансово-господарською діяльністюструктурних підрозділів служби 

контролю та внутрішнього аудиту ДП "Придніпровська залізниця", начальник відділу з контролю за фінансово-господарською 

діяльністюструктурних підрозділів служби контролю та внутрішнього аудиту регіональної філії "Придніпровська залізниця" 

ПАТ"Укрзалізниця". 

Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця" 

Посада (період звіту): начальник відділу з контролю за фінансово-господарською діяльністюструктурних підрозділів служби контролю та 

внутрішнього аудиту регіональної філії "Придніпровська залізниця" ПАТ"Укрзалізниця". 

Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.02.2016 Призначено 
  Член Ревізійної 

комісії 

Титенко Тетяна 

Володимирівна 
        0 

Зміст інформації:  

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від 

10.02.2016р.                                                                                                                            Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу 

засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року. 

Посадова особа Титенко Тетяна Володимирівна( особа не надала згоду на оприлюднення персональних даних ), призначена на посаду Член 

Ревізійної комісії 

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента . 

Не володiє пакетом акцій емітента . 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Місце роботи  (останні п"ять років):економіст з договірних та претензійних робіт 2 категорії,1 категорії ПрАТ"Київський 

електровагоноремонтний завод"; заступник начальника управління договірної роботи та інвестиційної політики - начальник відділу договірної 

роботи та координації державних закупівель; заступник начальника управління планово-договірної роботи та інвестиційної політики - 

начальник відділу договірної роботи та координації державних закупівель Головного управління капітальних вкладень, головний фахівець 

відділу координації державних закупівель та ремонту основних засобів управління планово-договірної роботи та інветиціонної політики 

Головного управління капітальних вкладень,заступник начальника відділу поточного планування і аналізу виконання капітальних вкладень та 

ремонтів Управління капітальних вкладень, заступник начальника відділу поточного планування і аналізу виконання капітальних вкладень та 

ремонтів Департаменту капітальних вкладень Державної адміністрації залізничного транспорту України;заступник начальника відділу пот 

очного планування і аналізу виконання капітальних вкладень та ремонтівДепартаменту капітальних вкладеньПАТ"Укрзалізниця" 

Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця" 

Посада (період звіту): заступник начальника відділу поточного планування і аналізу виконання капітальних вкладень та 

ремонтівДепартаменту капітальних вкладеньПАТ"Укрзалізниця" 

Місце роботи (період звіту): м.Київ,  ПАТ"Укрзалізниця" 

Особа призначена  на посаду згідно з рішенням засідання правління ПАТ"Укрзалізниця" № 6 від 10.02.2016 року на 3 роки.  
 

____________ 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

 

 


