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 правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГIДРОПРОЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
61166, мiсто Харкiв, 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

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

23.04.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

79(2832) Бюлетень. "Вiдомостi НКЦПФР"

25.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.uhp.kharkov.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2018
(дата)

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

Посада

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

1

2

3

4

5

6

20.04.2018

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Симов’ян Саркiс
Ваграмович

д/н д/н
д/н

100

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р. у
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, визначених статутом, припиненi повноваження Голови Наглядової ради ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" Симов’яна Саркiса Ваграмовича, який перебував на цiєї посадi з 2011 р. Володiє 100,0 % статутного капiталу. На дану
посаду нiкого не призначено. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

20.04.2018

припинено
повноваження

Заступник
Голови
Наглядової
ради

Симов’ян Ваган
Саркисович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р. у
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, визначених статутом, припиненi повноваження Заступника Голови Наглядової ради ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" Симов’яна Вагана Саркисовича, який перебував на цiєї посадi з 2011 р. Акцiями Товариства не володiє. На дану посаду
нiкого не призначено. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
20.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Мартиросов Володимир
Iванович

д/н д/н
д/н

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р. у
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, визначених статутом, припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" Мартиросова Володимира Iвановича, який перебував на цiєї посадi з 2012 р. Акцiями Товариства не володiє. На дану
посаду нiкого не призначено. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
20.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Кравченко Iгор
Володимирович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р. у
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, визначених статутом, припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" Кравченко Iгоря Володимировича, який перебував на цiєї посадi з 2011 р. Акцiями Товариства не володiє. На дану
посаду нiкого не призначено. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
20.04.2018

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Бай Iрина Олексiївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р. у
зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, визначених статутом, припиненi повноваження Члена Наглядової ради ПРАТ
"УКРГIДРОПРОЕКТ" Бай Iрини Олексiївни, яка перебувала на цiєї посадi з 2011 р. Акцiями Товариства не володiє. На дану посаду нiкого не
призначено. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

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

1

2

3

4

5

6

20.04.2018

припинено
повноваження

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Попов Олександр
Анатолiйович

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р.
достроково припиненi повноваження Голови ревiзiйної комiсiї ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" Попова Олександра Анатолiйовича, який
перебував на цiєї посадi з 2015 р. Акцiями Товариства не володiє. На дану посаду нiкого не призначено. Непогашених судимостей за корисливi
та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
20.04.2018

припинено
повноваження

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Крючкова Свiтлана
Вадимiвна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р.
достроково припиненi повноваження Члена ревiзiйної комiсiї ПРАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" Крючкової Свiтлани Вадимiвни, яка перебувала на
цiєї посадi з 2017 р. Акцiями Товариства не володiє. На дану посаду нiкого не призначено. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.
20.04.2018

припинено
повноваження

Член
ревiзiйної
комiсiї

Назарова Людмила
Миколаївна

д/н д/н
д/н

0

Зміст інформації:
На пiдставi рiшення № 1/18 Єдиного акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГIДРОПРОЕКТ" вiд 20.04.2018 р.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

достроково припиненi повноваження Члена ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКРГIДРОПРОЕКТ" Назарової Людмили Миколаївни, яка перебувала на
цiєї посадi з 2009 р. Акцiями Товариства не володiє. На дану посаду нiкого не призначено. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

