Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
13.08.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 79/19
(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
"УКРЕСКО"
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
13.08.2019 р. SMA 20077482

http://ukresco.com
(адреса сторінки)

13.08.2019
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
Посада*
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1
13.08.2019

2

3

Прізвище, ім'я,
по батькові або
повне
найменування
юридичної
особи
4

Член
Денисенко
припинено
Наглядової Віталій
повноваження
ради
Миколайович

Розмір частки в
Ідентифікаційний
статутному
код юридичної
капіталі
особи
емітента (у
відсотках)
5

6

д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Фондом державного майна України
02.08.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Повідомлення про заміну
членів Наглядової ради від 06.08.2019 р. №10-17-14302, що надійшло на адресу ПрАТ
«УкрЕСКО» 13.08.2019р., Наказу Фонду державного майна України від 02.08.2019 № 783.
Посадова особа Денисенко Віталій Миколайович, яка займала посаду Член Наглядової ради,
припинила повноваження.
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, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.04.2017р. по 13.08.2019р.
Голова
припинено
Попов Дмитро
13.08.2019
Наглядової
повноваження
Сергійович
ради

д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Фондом державного майна України
02.08.2019 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Повідомлення про заміну
членів Наглядової ради від 06.08.2019 р. №10-17-14302, що надійшло на адресу ПрАТ
«УкрЕСКО» 13.08.2019р., Наказу Фонду державного майна України від 02.08.2019 № 783.
Посадова особа Попов Дмитро Сергійович, яка займала посаду Голова Наглядової ради,
припинила повноваження.
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, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.04.2017р. по 13.08.2019р.
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13.08.2019

Член
набуто
Герц Віталій
Наглядової
повноважень
Іванович
ради

д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень прийнято прийнято Фондом державного майна України
02.08.2019 р.
Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі на підставі Повідомлення про
заміну членів Наглядової ради від 06.08.2019 р. №10-17-14302, що надійшло на адресу ПрАТ
«УкрЕСКО» 13.08.2019р., Наказу Фонду державного майна України від 02.08.2019 № 783.
Герц Віталій Іванович обраний на посаду Член Наглядової ради.
Є представником акціонера - Держава Україна в особі 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
(06.04.2017).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 4 травня 2018 року - по
теперішній час Заступник Голови Фонду державного майна України; 2017-2018р. директор
Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна
України; 2016-2017р. директор Департаменту приватизації Фонду державного майна
України; 2015-2016р. заступник директора Департаменту ФДМУ; 2014-2015р. заступник
директора Департаменту Міністерства доходів і зборів; директор Департаменту ДФС
України; 2013-2014 р. помічник-консультант народного депутата України.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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13.08.2019

Член
набуто
Босенко Євген
Наглядової
повноважень
Юрійович
ради

д/н

0

Зміст інформації:
Рішення про набуття повноважень прийнято прийнято Фондом державного майна України
02.08.2019 р.
Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі на підставі Повідомлення про
заміну членів Наглядової ради від 06.08.2019 р. №10-17-14302, що надійшло на адресу ПрАТ
«УкрЕСКО» 13.08.2019р., Наказу Фонду державного майна України від 02.08.2019 № 783.
Босенко Євген Юрійович обраний на посаду Член Наглядової ради.
Є представником акціонера - Держава Україна в особі 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
(06.04.2017).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 20.05.2014 - 20.07.2014
головний спеціаліст-юрисконсульт відділу юридичного забезпечення діяльності апарату та
нормативно-правової роботи Департаменту правової роботи Державної фінансової інспекції
України, м. Київ;
21.07.2014 - 02.10.2015 заступник начальника відділу захисту інтересів у судах та
координації роботи з виконавчою службою Юридичного департаменту Державної
фінансової інспекції України, м. Київ;
26.01.2016 - 08.02.2016
головний спеціаліст відділу приватизації, управління державним
майном та корпоративними правами держави Регіонального відділення Фонду державного
майна України по м. Києву, м. Київ;
10.02.2016 - 01.03.2016
головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту РВ Фонду
Управління контролю та внутрішнього аудиту Фонду державного майна України, м. Київ;
02.03.2016 - 06.08.2017
заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту та
контролю Фонду державного майна України, м. Київ;
07.08.2017 – 20.12.2017
заступник директора Департаменту - начальник відділу
контролю приватизаційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту та контролю Фонду
державного майна України, м. Київ;
21.12.2017 – по теперішній час заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту та
контролю Фонду державного майна України, м. Київ.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
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