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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата вчинення дії  

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада*  

Прізвище, ім'я, по батькові 

або повне найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

06.12.2019 Звільнено 
 в.о. Голови 

Наглядової ради 

Кострицький Володимир 

Віталійович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення прийнято Державним концерном  "Укроборонпром" 26.11.2019 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі  Наказу ДК "Укроборонпром"  № 327 від 26.11.2019р. 

Посадова особа Кострицький Володимир Віталійович, яка займала посаду  в.о. Голови Наглядової ради, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:  три роки. 

Замість звільненої особи призначено в.о. Голови Наглядової ради   Коржа  Руслана Адольфовича  
      

06.12.2019 Звільнено 
в.о. Член 

Наглядової ради 

Сільченко Олексій 

Анатолійович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення прийнято Державним концерном " Укроборонпром" 26.11.2019р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу ДК "Укроборонпром" № 327 від 26.11.2019р. 

Посадова особа Сільченко Олексій Анатолійович, яка займала посаду в.о. Член Наглядової ради, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.  
      

06.12.2019 Звільнено 
в.о. Член 

Наглядової ради 

Уланівський Сергій 

Євгенійович 
 0 

Зміст інформації:  
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Рішення про звільнення прийнято Державним концерном "Укроборонпром"  26.11.2019р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказ ДК "Укроборонпром" № 327 від 26.11.2019р. . 

Посадова особа Уланівський Сергій Євгенійович, яка займала посаду в.о. Член Наглядової ради, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. 

<Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.>  
      

06.12.2019 Призначено 
 в.о.Голови  

Наглядової ради 
Корж  Руслан Адольфович  0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято Державним концерном "Укроборонпром" 26.11.2019р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі  Наказу ДК "Укроборонпром" № 327 від 26.11.2019р. 

Посадова особа Корж  Руслан Адольфович призначена на посаду  в.о.Голови  Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: три роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:д/в . 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
      

06.12.2019 Призначено 
в.о. члена 

Наглядової ради 

Федорчук Даніїл 

Едуардович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято Державним концерном "Укроборонпром" 26.11.2019р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу ДК "Укроборонпром" № 327 від 26.11.2019р. 

Посадова особа Федорчук Даніїл Едуардович призначена на посаду в.о. члена Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: три роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:д/в . 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
      

06.12.2019 Призначено 
 в.о.Член 

Наглядової ради 

Іванюта Сергій 

Володимирович 
 0 
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Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято Державним концерном "Укроборонпром" 26.11.2019р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказ ДК "Укроборонпром" № 327 від 26.11.2019р.. 

Посадова особа Іванюта Сергій Володимирович призначена на посаду  в.о.Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: три роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: . 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
      

06.12.2019 Призначено 
в.о.Член 

Наглядової ради 

Бушуєв Костянтин 

Володимирович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято Державним концерном "Укроборонпром" 26.11.2019р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу ДК "Укроборонпром" №327 від 26.11.2019р.. 

Посадова особа Бушуєв Костянтин Володимирович призначена на посаду в.о.Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: три роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:д/в . 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
      

06.12.2019 Звільнено 
в.о. Члена 

Наглядової ради 
Кулік Світлана Василівна  0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення прийнято Державним концерном "Укроборонпром" 26.11.2019р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказ ДК "Укроборонпром" №327 від 26.11.2019р.. 

Посадова особа Кулік Світлана Василівна, яка займала посаду в.о. Члена Наглядової ради, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки.  
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____________ 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 

 


