
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 
I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПАТРIОТ" 
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23726159 
3. Місцезнаходження: 01014 м. Київ, вул. Струтинського, 8 
4. Міжміський код, телефон та факс: (044 )384-42-04; (044)384-42-04 
5. Електронна поштова адреса: info@ukrloto.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: https://ukrloto.com 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 
 
II. Текст повідомлення 
Рішення про зміни в складі посадових осіб Товариства прийнято єдиним акціонером 
Приватного  акціонерного товариства «Патріот»  від 01.04.2019 року, Рішення № 02/2019.  
Повноваження посадової особи Тімоніка Владислав Васильовича, яка займає посаду члена 
Ревізійної комісії Товариства, припинені. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 
0 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать цій особі: 0 акцій. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 07.03.2019 
р. по 01.04.2019 р. 
На посаду члена Ревізійної комісії  Товариства обрано  Вільчик Анастасію Ярославівну. 
Строк, на який призначено особу: з 02.04.2019 по 02.04.2022 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Провідний бухгалтер – ревізор ТОВ «Рассел Бедфорд 
Ерсіджі». Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0 %. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.  
Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не мають. Інформація про  паспортні дані відсутня оскільки  посадові особи не 
надали згоди  на її розкриття. 
 
III. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
 

Генеральний директор      Змаженко В.П. 
01.04.2019 р. 
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