
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.  

 

Голова Правління       Міненко Я. В. 

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

  
М.П. 

 

31.08.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство «Рено Україна» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01033, м. Київ , Голосiївський р-н, вул. Гайдара, буд.50 

4. Код за ЄДРПОУ 

33552751 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 490 68 32, (044) 490 68 33 

6. Електронна поштова адреса 

relation.client@renault.com  

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 31.08.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у* 

Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку» №164  
31.08.2017 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці 
www.renault.ua  в мережі Інтернет 31.08.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

http://www.renault.ua/document/00455841/00455840/fr/relation.client@renault.com
http://www.renault.ua/


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.08.2017 
Продовжено строк 

дії повноважень 

Голова 

Правління 

Міненко Яна 

Володимирівна   
0 

Зміст інформації: 

30.08.2017р. на Позачергових загальних зборах акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Рено Україна» вiд 30.08.2017 року, протокол № 

4/17, було прийнято рішення продовжити строк дії повноважень Міненко Яни Володимирівни на посаді Голови Правління Товариства на 

наступні 3 роки починаючи з 01.09.2017р. 

Мiненко Яна Володимирiвна протягом п'яти рокiв обiймала посаду директора з якостi i сервiсного обслуговування АТ «Рено Україна» (з жовтня 

2012 року) та Голови Правління АТ «Рено Україна» (з вересня 2014 року).  

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє особа: 0%. Перебуває на посаді - з 01.09.2014р. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 


