Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.06.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 01-49/2021
(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 



Катренич Віктор Павлович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
	Приватне акціонерне товариство  "Українська фінансова житлова компанія"
2. Організаційно-правова форма:
	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
	04107, м.Київ, м. Київ, вул. Отто Шмідта, б. 26
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
	44098710
5. Міжміський код та телефон, факс:
	044 3440930, 044 3440930
6. Адреса електронної пошти:
	info@ukrfinzhytlo.in.ua
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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
	
8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

01.06.2021

(URL-адреса веб-сайту)
(дата)
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
06.05.2021
припинено повноваження
Генеральний директор
Шкураков Василь Олександрович

0
Зміст інформації:
Відбулися зміни у складі посадових  осіб у складі  ПрАТ " Українська фінансова житлова компанія" (далі  "УКРФІНЖИТЛО"): припинено повноваження   генерального директра  Шкуракова Василя  Олександровича відповідно до Наказу  Міністерства  фінансів  України від 06.05.2021 року  № 251. Часткою  у статутному  капіталі  емітента не володіє, згоди   на  розкриття персональних данних не надано.
Непогашеної судимості за  корисливі та  посадові  злочини вищевказана  особа немає. 
06.05.2021
призначено
Генеральний директор
Катренич Віктор Павлович

0
Зміст інформації:
Відбулися зміни у складі посадових  осіб у складі  ПрАТ " Українська фінансова житлова компанія" (далі  "УКРФІНЖИТЛО"): призначено  генерального директра  Катренича Віктора Павловича  відповідно до Наказу  міністерства  фінансів  України від 06.05.2021 року  № 252 , відповідно до Наказу  "УКРФІНЖИТЛО"  від  07 травня 2021 року  № 13 -К/тр  з 07 травня 2021 року  безтерміново. Протягом останніх п'яти років займав такі посади: З 10.2014 року по  12.2018 року працював на посаді інженера-проектувальника  ТОВ "СІ ЕН ЖІ ЕС ІНЖИРІНГ"; з  02.2019 року по 07.2020 року працював на посаді начальника технічного відділу  ТОВ "СКАЙ ХОТЕЛ ГРУП"; з 08.2020 року по  04.2021 року  працював заступником начальника Енергетичної Державної митної служби. Часткою  у статутному  капіталі  емітента не володіє, згоди   на розкриття  персональних данних не надавав.Непогашеної судимості за  корисливі та  посадові  злочини вищевказанв  особа немає.
Несвоєчасне розкриття особливої інформації мало місце у зв’язку із необхідністю виготовлення електронно-цифрового підпису для  генерального директора, обраного замість попереднього керівника. В свою чергу, процедура виготовлення електронно-цифрового підпису, у разі зміни керівника товариства, включає в себе декілька етапів: внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , виготовлення печатки товариства,  замовлення електронно-цифрового підпису. Отже вказана вище процедура займає деякий період часу, тривалість якого чітко регламентована нормами законодавства та не може бути скорочена. 
З метою вчасного розкриття особливої інформації, Приватним акцiонерним товариством "Українська фінансова житлова компанія", 07.05.2021 року було опубліковано необхідну інформацію щодо зміни посадової особи на власному сайті без застосування ЕЦП, та направлено її до НКЦПФР засобами поштового зв’язку, а отже були вжиті всі можливі передбачені чинним законодавством заходи для розкриття особливої інформації, а її несвоєчасне розкриття сталося по незалежним від товариства причинам.


