
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  

 
Директор       Гладуняк Р.М. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
19.04.2017 

(дата) 
 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Київпроект" 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд.16-22 

4. Код за ЄДРПОУ 
04012780 

5. Міжміський код та телефон, факс 
044-234-05-20  

6. Електронна поштова адреса 
at@kyivproekt.com 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

77 (2582) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 24.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.kyivproekt.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2017 

 (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 фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 
Ради, Член 
Наглядової 

ради 

Доброва Свiтлана 
Костянтинiвна 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р. (протокол № 34): 
Вiдкликано повноваження члена Наглядової ради Товариства Добрової Свiтлани Костянтинiвни (згода на розкриття паспортних даних не 
надана) на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 
становить - 0%. У перiод з 19.04.2016 - 19.04.2017 перебувала на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект", з 20.04.2016 виконувала 
функцiї Голови Наглядової ради. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Попов Олександр 
Євгенiйович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р. (протокол № 34): 
Вiдкликано повноваження члена Наглядової ради Товариства Попова Олександра Євгенiйовича (згода на розкриття паспортних даних не 
надана) на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 
становить - 0%. У перiод з 19.04.2016 - 19.04.2017 перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Луценко Iгор 
Миколайович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р. (протокол № 34): 
Вiдкликано повноваження члена Наглядової ради Товариства Луценко Iгоря Миколайовича (згода на розкриття паспортних даних не надана) 
на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. У 
перiод з 19.04.2016 - 19.04.2017 перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Капшук Андрiй 
Володимирович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р. (протокол № 34): 
Вiдкликано повноваження члена Наглядової ради Товариства Капшука Андрiя Володимировича (згода на розкриття паспортних даних не 
надана) на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства 
становить - 0%. У перiод з 19.04.2016 - 19.04.2017 перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Клименко Євген 
Григорович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р. (протокол № 34): 
Вiдкликано повноваження члена Наглядової ради Товариства Клименка Євгена Григоровича (згода на розкриття паспортних даних не надана) 
на пiдставi ч.1 ст.53 ЗУ "Про акцiонернi товариства". Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. У 
перiод з 19.04.2016 - 19.04.2017 перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект". Судимостi або непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Самойленко Олексiй 
Вiкторович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р.: 
Обрано членом Наглядової ради Товариства Самойленко Олексiя Вiкторовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова 
особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. У перiод 
з 01.09.2011 р. - 28.02.2012 р. - юрист Мiнiстерства iнфраструктури України; 01.03.2012 р. - 31.08.2012 р. - Заступник директора ТОВ "МКТ- 
КАПIТАЛ"; 03.09.2012 - 27.08.2015 р. - Начальник юридичного департаменту ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ". Посадова особа обрана на посаду 
Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Посадова особа є незалежним директором. Судимостi або непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Картак Володимир 
Васильович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р.: 
Обрано членом Наглядової ради Товариства Картака Володимира Васильовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова 
особа не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. У перiод 
з 04.03.2011 - 08.04.2014 - директор Департаменту державної власностi Мiнiстерства iнфраструктури України; 09.04.2014 - 04.02.2015 - 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

заступник директора Департаменту державної власностi - начальник вiддiлу майнових вiдносин Мiнiстерства iнфраструктури України; 
25.02.2015 - 30.06.2015 - заступник генерального директора ПАТ "НВП "Бiльшовик" з загальних питань; з 01.07.2015 - по теперiшнiй час - 
заступник директора ПАТ "НВП "Бiльшовик" з правових питань. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi 
статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Бойченко Iгор 
Анатолiйович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р.: 
Обрано членом Наглядової ради Товариства Бойченко Iгоря Анатолiйовича (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа 
не є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. У перiод з 
2012-2013 рр. - ЧМП, в.о.Президента; з 2014-2017 рр. - Заступник Директора ТОВ "КДК". Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової 
ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Красюк Iрина Борисiвна  
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р.: 
Обрано членом Наглядової ради Товариства Красюк Iрину Борисiвну. Займає посаду Директора в ТОВ"Венераiнвестконстракт". Посадова 
особа є незалежним директором. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Свирида Олеся 
Миколаївна 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.2017 р.: 
Обрано членом Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не 
є афiлiйованою особою Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. У перiод з 2012 
року - ТОВ "Арлес Ком" - директор; з 2012-2013 рр. - ТОВ "Зiнфiс" - директор; 2013 р. - сьогоднi - ТОВ "Iмпульс Рiелтi" - директор. Посадова 
особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 
Вербiна Тетяна Вiкторiвна  

згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 19.04.2017: 
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Вербiної Тетяни Вiкторiвни (згода на розкриття паспортних данних не надана) 
на пiдставi п.12.4 Статуту Товариства. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Посадова особа 
перебувала на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 25.12.2014 по 05.02.2017 р. Вiдповiдно до рiшення Ревiзiйної комiсiї Товариства вiд 06.02.2017 
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї та припинено повноваження як члена Ревiзiйної комiсiї Вербiної Тетяни Вiкторiвни за 
власним бажанням на пiдставi п.3.8 Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ"Київпроект". Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 
Галкiна Зоя Михайлiвна  

згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 19.04.2017: 
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Галкiної Зої Михайлiвни (згода на розкриття паспортних данних не надана). 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Посадова особа перебувала на посадi члена Ревiзiйної 
комiсiї з 25.12.2014 по 19.04.2017 р. У перiод з 6.02.17 по 19.04.17 тимчасово виконувала обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї. Судимостi або 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
Ревiзiйної 

комiсiї 

Нiкшич Олександр 
Аркадiйович 

 
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київпроект" вiд 19.04.2017: 
Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Нiкшича Олександра Аркадiйовича (згода на розкриття паспортних данних не 
надана). Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0%. Посадова особа перебувала на посадi члена 
Ревiзiйної комiсiї з 25.12.2014 по 19.04.2017 р. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

19.04.2017 обрано 
Голова 

Наглядової 
ради 

Красюк Iрина Борисiвна  
згода на розкриття паспортних даних не надана 0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ"Київпроект" вiд 19.04.17 р.:  
Обрано Головою Наглядової ради Товариства Красюк Iрину Борисiвну (згода на розкриття паспортних даних не надана). Посадова особа не є 
афiлiйованою особою Товариства. Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради строком згiдно зi статутом Товариства. Частка, 
якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить - 0% . 

 


