Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Кривицький Володимир
Володимирович

Голова правління
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

07.12.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61166, місто Харків, проспект Науки, будинок 9
4. Код за ЄДРПОУ
00114117
5. Міжміський код та телефон, факс
(057) 702-15-07 (057) 719-47-30
6. Електронна поштова адреса
water@uhp.kharkov.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.12.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

233(2738) Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

07.12.2017

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.uhp.kharkov.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

07.12.2017
(дата)

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

05.12.2017

Посада

Розмір
частки в
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Паспортні дані фізичної особи
статутному
особи або повне найменування
або ідентифікаційний код за
капіталі
юридичної особи
ЄДРПОУ юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

обрано

член Правління –
заступник Голови
Правління з
юридичних питань.

Осьмак Ольга В’ячеславівна

5

6

0

Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради від 05.12.2017 р. Осьмак Ольга В’ячеславівна обрана на вакантну посаду члена Правління на строк дії
повноважень діючого складу Правління Товариства до 18 квітня 2019 року. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: з 08.06.2010 р.
заступник Генерального директора з юридичних питань ТОВ "УКРАТОМЕНЕРГОПРОЕКТ", з 19.10.2017 р. виконує обов’язки заступника
Голови Правління з юридичних питань ПАТ "УКРГІДРОПРОЕКТ". Частки в статутному капіталі Товариства немає. Непогашених судимостей
за корисливі та посадові злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

