
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    Свергун Олександр 

Григорович 
(посада)  (підпис) 

 

М. П.  

 (прізвище та ініціали керівника) 

28.08.2014 
(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 вул.Краснозаводська, 7 

4. Код за ЄДРПОУ: 00659101 

5. Міжміський код та телефон, факс: (056)793-21-52 (056)770-69-46 

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  

 22.08.2014 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у  

162 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку"  

 28.08.2014 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

www.dtrz.com.ua в мережі Інтернет  28.08.2014 
(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  

20.08.2014 Призначено 

  Виконуючий 

обов"язки 

заступника 

Голови 

Правління з 

фінансів та 

економіки 

Свистунова Марина 

Леонідівна 

  АН 333947 17.03.2005 

Ленінським РВ ДМУ УМВС 

України в Дніпропетровськой 

області 

  0 

Зміст інформації:  

Наказом  № 1820 к  від  20.08.2014 року  по  Приватному Акціонерному Товариству "Дніпропетровський тепловозоремонтний 

завод" (ПрАТ ДТРЗ) Свистунова Марина Леонідівна прийнята на роботу на посаду виконуючої обов"язки заступника Голови 

Правління з фінансів та економіки з 20 серпня 2014 року на період до прийняття відпоповідного рішення Вищим органом 

Товариства. 

Посадова особа  Свистунова Марина Леонідівна (паспорт: серія АН, номер 333947, виданий 17.03.2005 року Ленінським РВ ДМУ 

УМВС України в Дніпропетровськой області) за останні п"ять років перебувала на посадах: директора ТОВ "Бізнес-Реєстр"(з 

14.05.2007 року по 10.12.2010 року), спеціаліста (з 04.01.2011року по  30.06.2012 року) бек-офіса ТОВ "Депозітарно-фондова 

компанія "Славутич-Капітал"", начальника (з 01.07.2012 року по 19.08.2014 року) бек-офіса ТОВ "Депозітарно-фондова компанія 

"Славутич-Капітал"". 

Свистунова М.Л. немає частки у статутному капіталі ПрАТ ДТРЗ. 

Свистунова М.Л. акціями ПрАТ ДТРЗ не володіє. 

Свистунова М.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
____________ 

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

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

 


