Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
05.03.2020
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 20/20
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами).

Генеральний директор
(посада)

Богатир В.М.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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
"Українська енергозберігаюча сервісна компанія"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 04050, м. Київ, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, оф.
418
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20077482
5. Міжміський код та телефон, факс: (044) 486-00-36 (044) 486-00-36
6. Адреса електронної пошти: ukresco@ukresco.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації
юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи,
яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника
фондового ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Повідомлення
розміщено на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

05.03.2020
(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни
Прізвище, ім'я,
Розмір частки
(призначено,
по батькові або
Ідентифікаційний в статутному
звільнено,
повне
Посада*
код юридичної
капіталі
обрано або
найменування
особи
емітента (у
припинено
юридичної
відсотках)
повноваження)
особи

1

2

18.02.2020

Обрано

3

4

Голова
Мартинюк
Наглядової Юрій
ради
Володимирович

5

6

д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про обрання Мартинюка Юрія Володимировича Головою Наглядової ради прийнято
Наглядовою радою Товариства 18 лютого 2020року, протокол №1/2020, надісланий листом ФДМУ
від 25.02.2020 року №10-17-3727, який надійшов на адресу ПрАТ «УкрЕСКО» 05.03.2020 року.
Набуття повноважень члена наглядової ради на підставі Повідомлення про заміну членів
Наглядової ради від 04.12.2019 р. №10-17-21516, яке надійшло на адресу ПрАТ «УкрЕСКО»
12.12.2019р., Наказу Фонду державного майна України від 29.11.2019 № 1191. Мартинюк Юрій
Володимирович, фізична особа-підприємець, позаштатний радник Голови Фонду державного майна
України, обраний на посаду Член Наглядової ради.Є представником акціонера – юридичної особи Фонду державного майна України. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє
пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки з моменту з моменту обрання загальними
зборами 06.04.2017 р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2018-2019 –
директор зі співпраці з органами влади ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 2015-2018 – головний
юрисконсульт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»; 2014-2015 – начальник управління судової
роботи НАК «Нафтогаз України»; 2014 – Голова Малинської районної державної адміністрації
Житомирської області. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Посадовою
особою не надано згоди на розкриття конфіденційної інформації.

18.02.2020

Зміст інформації:

Обрано

Заступник
Єсипенко
Голови
Людмила
Наглядової
Миколаївна
ради

д/н

0

Рішення про обрання Єсипенко Людмили Миколаївни Заступником Голови Наглядової ради
прийнято Наглядовою радою Товариства 18 лютого 2020року, протокол №1/2020, надісланий
листом ФДМУ від 25.02.2020 року №10-17-3727, який надійшов на адресу ПрАТ «УкрЕСКО»
05.03.2020 року. Набуття повноважень члена Наглядової ради на підставі Повідомлення про заміну
члена Наглядової ради від 22.01.2020 р. №10-17-1294, яке надійшло на адресу ПрАТ «УкрЕСКО»
03.02.2020р., Наказу Фонду державного майна України від 17.01.2020 р № 67. Єсипенко Людмила
Миколаївна, начальник відділу організації роботи наглядових рад Управління корпоративних прав
держави Департаменту управління корпоративними правами держави та державними
підприємствами, обрана на посаду Член Наглядової ради. Є представником акціонера – юридичної
особи - Фонду державного майна України. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: 3 роки з моменту обрання загальними
зборами 06.04.2017р. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.10.2018 –
27.12.2019 – заступник начальника Управління корпоративних прав держави – начальник відділу
забезпечення діяльності органів управління господарських товариств Департаменту управління
державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна
України; - 29.04.2016 - 30.09.2018 - заступник начальника відділу забезпечення діяльності органів
управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави Департаменту
управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного
майна України; - 15.03.2016 – 28.04.2016 - головний спеціаліст відділу координації діяльності
органів управління господарських товариств Управління корпоративних прав держави
Департаменту управління корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 16.07.2015 – 14.03.2016 - головний спеціаліст відділу з питань координації органів управління
товариств Управління з питань корпоративних відносин Департаменту договірного менеджменту,
міждержавних майнових та корпоративних відносин Фонду державного майна України; 15.09.2014 – 15.07.2015 - головний спеціаліст відділу по роботі з органами управління
господарських товариств Управління забезпечення діяльності господарських товариств та
відновлення платоспроможності Департаменту корпоративного управління Фонду державного
майна України. Посадовою особою не надано згоди на розкриття конфіденційної інформації.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій

