
Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01072609

Повне найменування емітента: Державне підприємство "Південна залізниця" 

Скорочене найменування емітента (за наявності): Південна залізниця

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство

Місцезнаходження емітента:  

Поштовий індекс:61052

Область:Харківська

Район: 

Населений пункт:м.Харків

Вулиця:вул. Червоноармійська

Будинок:7

Корпус: 

Офіс / квартира: 

Міжміський код та телефон емітента: 0577244708

Номер факсу емітента: 0577241452

Веб-сайт емітента: www.pz.gov.ua

Найменування дії, щодо якої розкривається інформація:
Інформація про зміну складу посадових осіб 
емітента

Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, 
місяць, рік): 27.11.2012

 

      27.11.2012 Остапчук Віктор Миколайович звільнений з посади начальника Південної залізниці у
зв’язку з обранням його народним депутатом України. Підстава: розпорядження Кабінету Міністрів
України від 19.11.2012 №914-р, наказ Міністерства інфраструктури України від 23.11.2012 №216-О
про припинення  з  27.11.2012  дії  контракту  з  Остапчуком  В.М.,  наказ  Генерального  директора
Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці) від 27.11.2012 №837/ос. 

      Остапчук Віктор Миколайович пакетом акцій Південної залізниці не володіє, оскільки Південна
залізниця не є акціонерним товариством. Перебував на посаді з 26.12.2005 року 6 років 11 місяців.
Непогашеної  судимості  за  злочини,  вчинені  з  корисливих  мотивів,  чи  злочини  у  сфері
господарської, службової діяльності не має. 

      28.11.2012  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  №945-р,  наказом  Укрзалізниці  від
28.11.2012 № 846/ос начальником державного підприємства «Південна залізниця» призначений
Філатов  Олександр  Валентинович.  Попередня  посада:  головний  інженер  –  перший  заступник
начальника Донецької залізниці. 



      Філатов  Олександр  Валентинович  пакетом  акцій  державного  підприємства  «Південна
залізниця» не володіє, оскільки Південна залізниця не є акціонерним товариством. Непогашеної
судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової
діяльності не має. 

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
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1 27.11.2012

Кабінет Міністрів 
України, 
Міністерство 
інфраструктури 
України, 
Державна 
адміністрація 
залізничного 
транспорту 
України

звільнено
Начальник 
Південної 
залізниці

7
Остапчук 
Віктор 
Миколайович

- -

2 28.11.2012

Кабінет Міністрів 
України, 
Державна 
адміністрація 
залізничного 
транспорту 
України

призначено

Начальник 
державного 
підприємства
"Південна 
залізниця"

-

Філатов 
Олександр 
Валентинови
ч

- -

 

 



Інформація про осіб, що підписують документ

      

Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в
особливій інформації

Посада керівника емітента
Заступник начальника Південної залізниці з економічних 
питань

Прізвище, ім`я, по батькові керівника 
емітента Козир Ольга Михайлівна

 


