
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

25.02.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 41/02/20 
(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). 

 
В.о. голови правління  ПрАТ 

"Експортно-кредитне агентство" 
 

 
 

Луковіна Л.А. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника ) 

 

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

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
 Приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 01103, м.Київ, бульвар Дружби народів, 28 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 42644659 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 (044)2062242, (044)2062242 
6. Адреса електронної пошти: 
 info@eca.gov.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника 
фондового ринку: 
  
 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

www.eca.gov.ua 25.02.2020 
(адреса сторінки) (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 

25.02.2020 припинено 
повноваження 

голова правління Пульвас Ігор Іванович 42644659 0 

Зміст інформації: 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 
від 14 січня 2020р. № 5-п 
Київ 
Про припинення повноважень голови правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" 
 
Припинити повноваження Пульваса Ігоря Івановича - голови правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" 16 січня 2020р. 
 
Виконувач обов'язків Міністра 
Павло Кухта 
25.02.2020 призначено виконуючий обов'язки 

голови правління 
Луковіна Лариса Анатоліївна 42644659 0 

Зміст інформації: 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
НАКАЗ 
від 17 лютого 2020р. № 38-п 
Київ 
Про призначення Луковіної Л.А. 
 
Призначити Луковіну Ларису Анатоліївну виконуючим обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" з 17 лютого 
2020р 
 
Міністр 
Тимофій Милованов 
25.02.2020 обрано член правління Петровський Юрій Олександрович 42644659 0 

Зміст інформації: 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
НАКАЗ 
від 01 липня 2019р. № 1096 
Київ 
Про обрання Петровського Ю.О. членом правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" 



 
Обрати членом правління правління приватного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство" Петровського Юрія Олександровича. 
 
Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр 
С.І.Кубів 
25.02.2020 звільнено головний бухгалтер Онищенко Людмила Андріївна 42644659 0 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО" 
Н А К А З 
від 05 грудня 2019 р. № 33 
Київ 
Про звільнення начальника управління обліку і звітності - головного бухгалтера Онищенко Л.А. 
 
Звільнити 05 грудня 2019 року начальника управління обліку і звітності - головного бухгалтера Онищенко Людмилу Анатоліївну. 
 
Голова правління 
Пульвас І.І. 
 
25.02.2020 призначено головний бухгалтер Мошківська Ганна Петрівна 42644659 0 

Зміст інформації: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО" 
Н А К А З 
від 16 грудня 2019 р. № 140 
Київ 
Про прийняття на посаду начальника управління обліку і звітності - головного бухгалтера Мошківської Г.П. 
 
Прийняти Мошківську Ганну Петрівну на посаду  начальника управління  обліку і звітності - головного бухгалтера приватного акціонерного товариства 
"Експортно-кредитне агентство" з 20 грудня 2019 року. 
 
В.о. голови правління 
Петровський Ю.О. 

 


