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Наглядовою радою ПАТ „Закарпаттяобленерго” 30 січня 2013 року (протокол
№1/2013 від 30.01.2013р.) прийнято наступні рішення:
- Припинити з 30.01.2013р. повноваження члена дирекції
ПАТ
„Закарпаттяобленерго” Ковача Сергія Васильовича (паспорт ВО 043765,
виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 09.11.1995р.),
підстава - рішення наглядової ради протокол №1/2013 від 30.01.2013р., та заява
посадової особи. Володіє часткою 0,00001 % у статутному капіталі товариства.
Строк перебування на даній посаді з 24.05.2011р. Посадова особа не має
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
- Обрати з 31.01.2013р. членом дирекції ПАТ „Закарпаттяобленерго” Чийпеша
Олександра Івановича
(паспорт СО 150032 виданий Ватутінським РУ ГУ
МВС України в м.Києві 28.05.1999р.), підстава - рішення наглядової ради
протокол №1/2013 від 30.01.2013р. Часткою у статутному капіталі товариства не
володіє. Термін повноважень – до прийняття рішення про відкликання. Посадова
особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
Попередні посади:
- Директор з інвестицій та технічного забезпечення виробництва ПАТ
„Закарпаттяобленерго”;
- Заступник директора з інвестицій та технічного забезпечення виробництва начальник
відділу
матеріально
–
технічного
постачання
ПАТ
„Закарпаттяобленерго”;
- В.о. заступника директора з інвестицій та технічного забезпечення виробництва
начальник
відділу
матеріально
–
технічного
постачання
ПАТ
„Закарпаттяобленерго”;
- Директор ТзОВ „ІСІ Україна - Енергетика”;
- Генеральний директор ТзОВ „Торговий дім „Енергобудсервіс”;
- Спеціаліст по продажам ТзОВ „ІСІ Україна”;
- Головний економіст – фінансист з кадрового резерву відділу аналізу
оподаткування експортно – імпортних операцій управління аналізу і прогнозу
впливу податкової політики на економічний розвиток Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції України;
- Провідний економіст – фінансист відділу аналізу оподаткування експортно –
імпортних операцій управління аналізу і прогнозу впливу податкової політики на
економічний розвиток Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України;

- Провідний економіст – фінансист відділу інструментів митно - тарифної політики
управління митно – тарифної політики Міністерства економіки.

- Обрати з 31.01.2013р. членом дирекції ПАТ „Закарпаттяобленерго” Тіунова
Вадима Едуардовича (паспорт ВО 436420 виданий Ужгородським МВ УМВС
України в Закарпатській області 09.03.1998р.), підстава - рішення наглядової ради
протокол №1/2013 від 30.01.2013р. Часткою у статутному капіталі товариства не
володіє. Термін повноважень – до прийняття рішення про відкликання. Посадова
особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини.
Попередні посади:
- Директор з капітального будівництва ПАТ „Закарпаттяобленерго”;
- Заступник директора ПП „Аква Дім”;
- Заступник директора ТОВ „ДЕВ-Буд”;
- Заступник директора ТОВ „Будівельна компанія Ренесанс”;
- Заступник директора ТОВ „Ренесанс”;
- Заступник директора ПП „Сервісбуд”;
- Заступник директора з питань зовнішньо – економічної діяльності ТОВ
„Ренесанс”;
- Заступник директора МП „Фобос”;
- Черговий по станції Ужгород - 2;
- Черговий по станції Доманинці Ужгородського відділення дороги Львівської
залізниці.
Склад дирекції ПАТ „Закарпаттяобленерго” після зазначених змін:
- Генеральний директор Петров Віктор Володимирович.
Члени дирекції:
- Заступник генерального директора - технічний директор Білак Олександр
Олександрович;
- Директор з економіки та фінансів Онисько Ольга Іванівна;
- Директор з енергозбуту Мартинюк Артем Андрійович;
- Директор з капітального будівництва Тіунов Вадим Едуардович;
- Директор з інвестицій та технічного забезпечення виробництва Чийпеш
Олександр Іванович;
- Головний бухгалтер Ванюшкін Олег Євгенійович.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор

В.В. Петров
30.01.2013р.
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