Протокол
Засiдання ЛiчильноТ KoMiciT

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(киiвпроЕкт)

(iдентифiкацiйний код за еДРПоУ 04012780)
(далi - Товариство)

24.|2.2020 12:10 год

м. Киiв

LIлени

лi.tильноi KoMicii призначенi Рiшенням Наглядовоi ради Товариства вiд "l8"
JIистопада 2020 porty (Протокол N'9 З2), обранi рiчними загальними зборами аrсцiонерiв
'l'овариства вiд24.12.2020
року у складi:
1. IIриймак Свiтлана Василiвна - Член Лiчильноi KoMicii;
2. Князсв IОрiй Вiталiйович - Ч:rен JIiчи:rьноТ rcoMiciT;
З. Федорrок Ilата;riя Григорiвгrа - Ч:rен JIiчильноТ KoMiciI.
ItBopyM - 100%, засiдання с правомочним.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
l. IIро обрання Голови лiчильгtоТ KoMicii Товариства.
По першому питаннIо:

СJIУХАЛИ: Федорюк Il.Г., яка запропонувала з метою належноi органiзаrlii робо,r,и
Jliчи.пыrоТ KoMicii на рi.lttих заг€L,Iьних зборах акцiонерiв 24 грудня 2020 року ,га
tзiltlloBiJIttcl .lto ст.44 Заt<ону кПро акцiонернi товариства> обрати Головою JIiчильноТ
кoMiciT 1'овариства IIриймак Свiтлану Василiвну.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За" - 3 особи (3 голоси), "проти" - немас, "утримались" - немас.

Рiшrенllя прийняr,о одноголосно.

l]ИРIШIИЛИ:
Обрати Головоlо JIiчильноi KoMicii Товариства Приймак Свiтлану Василiвну.

I-олова ЛiчильrrоI KoMicii
LIrreH Jliчизrьноi rtoMicii

LIлен Лiчи:rьноi KoMicii

й.
-Y:rг
.О-h)

ч!гY

Приймак С.В.

Федорюк H.I-.

Князев Ю.В.

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛЬ 1
на рiчних загальших зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонернOгo тOвариства'lКИIВПРОЕКТl|
iдентифiкацiйний код за еДРПОУ 04012780
(далi - Товариство)
м. Киiв

24.12.2020 р.

Тимчасова лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени KoMiciT:

Пр

u

fuwак С в imлана В ас

tut iB н

а

Князев Юрiй Вimалiйов ач
ФеDорюк Наmалiя Гр uzopiBHa

здiйсtlrоючи повноваження з пiдрахунку голосiв згiдно з рiшенням Наглядовоi ради
З2 вiд l 8,1 1.2020 року, склала даний протокол про наступне:
Щата проведення голосуван

ЛЪ

ня 24.12,2020 року.

участi в загаJIьних зборах заресструвалиQя 4 (.lотири) особи, яким належить
5 769 756 штук голосуючих простих iменних акцiй Товариство, що становить 98,71З59
вiд загальгtоТ кiлькостi голосуючих простих iменних аrсцiй,

Щля

иr,аlrllя, винесене IIrl голосуваннrI:
1, Обрання лiчильноi KoMicii (питання

II

1. З

ПИТАННЯ

1

l

ОА

порядку денного).

ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лiчильноТ KoMicii загальних зборiв.

Рiшеt-tня приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресстрованих для

участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
['о;tосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування,

Проект рiшення :
Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильtлу комiсiю у складi Князева Юрiя
Вiталiйовича, Приймаrс Свiтлани Василiвни, Федорюк НаталiТ Григорiвни.

Iiлсумки I,оJIосуванIlя :
- 5 769756 голосiв, що становить 100% вiд кiльltостi голосiв акцiонерiв. якi
ЗареСструваJIися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих
I

llЗАll

iменних акцiй,

"ПРОТИ"

- 0

ЗаРе€Струвалися
iмеlлних акцiй.

голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiо1-1ерiв, яlкi
для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% вiд ttiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
Заресструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих
iменних акцiй.
не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0yо вiд кiлькостi го;rосiв
аКЦiОнерiв, якi зарееструваJIися для участi у загальних зборах та е власниками голосуIоLIих
простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними t-lедiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд lсiльtсостi голосiв
aKItioHepiB, яtt<i зарессl,рувалися лля учзg,r1 у загальних зборах та с власникzlми голосуючих

простих iменних акцiй,

Прийняте рiшення:

Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну rcoMicito у скlrадi: Князева Юрiя
В iT,zu,r iйовича, Приймак Свiтлани Василiвни, Федорюк Наталii Григорiвни.

голова тимчасовоi лiчильноi
KoMicil

члени тимчасовоi лiчильноi
KoMiciT

Приймак С.В.

Князсв Ю.В.

Федорюк Н.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ШДСУМКИ ГОЛОСУВАН[ЛЯ

NЬ 2

а рiчних загальних зборах акцiонерiв

Публiчного акцiонерного товариства "КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за еДРПоУ 04012780
(далi * Товариство)

м. Киiв

24.12.2020 р.

Лiчильна комiсiя в складi:
Голова
Члени

KoMicii:
KoMiciT:

Прuiuпак Qвimлана Васчлiвна
Князев ЮрiЙ Вimutiйовач
Ф edop ю к Н аmалiя Гр uzop iB на

склала дании протокол про наступне:
Щата проведення голосуван

ня 24,12.2020 року,

Для yqn.тi в загальних зборах заресструвалися 4 (чотири) особи, яким налетtить 5 769 ]56
IIII,yK гоJ]осуючих простих iменних акцiй Товариства, що становитl, 98,71З59Оh вiд
загаrьноТ ttiльтсостi голосуючих простих iменних акцiй.

Питання, винесене на голосування:
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв. (питання 2 порядку ленного).

2. З IIИТАНFIЯ 2
зборiв.

ПОРЯДКУ ДЕННОГО: [Ipo обрання Голови та

Секретаря загальних

Рiшення приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресстроваLIих
участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.

/UIrI

Голосування проводиJIось з використанням бюлетенiв для голосування,
Проеlст рiшення:
Обрати Головою загаJIьних зборiв Гушало Павла Сергiйовича, Секретарем загальних
зборiв - Шпак Аллу IBaHiBHy,
lf iдсумки голосуванIlя

llЗАll

:

- 5 769 75б голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зilресс,грувалисrl /JJIя yrlag,li у зага.ltьних зборах та с вJIасниками голосуючих простих
iменних акцiй,

"ПРОТИ"

- 0

голосiв, tцо становить 0% вiд кiльtсостi голосiв аrtцiонерiв,

яtсi

заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуюLIих простих
iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвалиая для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих
iмеtтних акltiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0О/о вiд кiлькостi голосiв
акцiоt,Iерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуIоtIих
простих iменних акцiй,
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих
простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
Обрати Головою загальних зборiв Гуrlало Павла Сергiйовича, Секре,гарем заг.uIьних
зборiв - Шпак Ал:rу IBaHiBHy.

голова лiчильнот koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князев Ю.В.
Федорюк Н.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАН[ЛЯ Л{Ь 3
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонернOгo тOвариства l'КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за еДРПОУ 04012780
(далi - Товариство)
м. Киiв

24.12.2020 р.

Лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени KoMicii:

Прuйtпак Свimлана BacultiBHa
Князев Юрiй Вimалiйовач
Феdорюк Наmалiя Грuzорiвна

склала даний протоItол про наступне:
ff ата

проведення голосуван ня: 24,12,2020 року.

ffля участi в загальних зборах заресструвалися 4 (чотири) особи, яким налехсить 5 769 156
IIITyK голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 98,71З59ОА вiл
,заl,а';rьноi кiльtсосr,i гоJIосуюLIих простих iменних
акцiй.

llитання, винесене на голосування:
З. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв. (питання З поряlдку денного),

3. З tlИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ flЕННОГО: Про затвердження
загальних зборiв.

регламе[Iту робоl,и

Рiшення приймалося простою бiльшiстrо голосiв вiд ttiлькостi голосiв заресстрованих для
yLIacTi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних аrсцiй.
Голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування.
Проекr, рiшlення:

Заr,верлити наступний регламент роботи загальних зборiв:
- для лоповiдi з питань порядку денного - до 10 хв.
- для виступiв при обговореннi * до 3 хв.

l-олосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенiв для
голосування за принципом одна голосуюча акцiя * один голос, KpiM кумулятивtIого
голосування,

iдсумки гоJIосувапня :
llЗАl!
5 769 756 голосiв,
П

-

зарееструвалися для участi
iменних акцiй,

що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яtlti
у загальних зборах та е власниками голосуючих простих

- 0

голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яtкi
заре€струвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих

"ПРОТИ"

iменttих акцiй.

"У'ГРИМАВСЯ" 0

голоси, що с,IаноI]ить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися дJIя участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

Не брали участь у голосуваннi

-

0 голосiв, u]о становить

00/о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих

простих iменних акцiй.
За бtо.ltе,t,еIIями" i]изнаFIими недiйсними - 0 голосiв. tlto становить 0% Bi:t Ki.;lbKclcT,i г,о:tсlсitз
aKuiorrepiB, якi заресструl]аJIися для участi у загальних зборах та с вJIасниками голосуtоLtих
простих iменних акцiй.

Приiiняте рiшення:

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв:
- для доповiдi з питань порядку денного - до 1 0 хв.
- для виступiв при обговореннi - до 3 хв.

I'олосування на загальних зборах проводяться з використаlIIIям бю.;Iетеttiв ll.JIrt
голосування за принципом одна голосуюча акцiя - один голос, KpiM кумулятивного
гоJIосування.

Голова лiчильно-i KoMici'[

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князсв Ю.В.
Фелорюк Н.Г.
(пiдпис)

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛЪ 4
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерного тOвариства "КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за СДРПоУ 04012780
(далi - Товариство)
м.

Киiв

24.12,2020 р.

Лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени KoMicii:

Пр uйлtак С в imлана В ас uлiв на

Князев Юрiй Вimалiйов чч
Феdорю к Наmалiя Гр uzopiBHa

склала даний протокол про наступне:

!ата проведення голосування 24,12,2020 року.
Для y'1;1.'.i в загzurьних зборах заресс,грувilJIися 4 (чотири) особи, яким наJIелtить 5 769 756
штук I,оJIосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 98,71З59О^ вiд
загальноТ кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй,

Питаltня, винесене на голосування:
4. ПрО гIрийняття рiшення за наслiдlсами розглялу звiту Наглядовоi ради Товариства за
2019 pirt, (питання 4 порядltу де1-1ного),

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рiшення за наслiдками

розгляду звiту НаглядовоТ ради Товариства за 2019 pirc.

Рiшення приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресстрованих для
учас,ri у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
[-о.ltосування проводиJIось з викорис,ганням бюлетенiв для гоJlосуванЕIя.

Проект рiшення:

Затвердити звiт Наглядовоi ради Товариства за2019 piK.

Пiдсумки голосуваIlня :
"зА" _ 5 769 756 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
ЗареСс'грУtsЫlися лJIя участi у загальних зборах ,га с власниками голосуючих простих
iменних акцiй,

- 0

"ПРОТИ"
голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв аrсцiоt-tерiв. яtсi
ЗарессТрУвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих llрос,гих
iмен1-1их акцiй.
"утримАвся" - 0 гоJIоси, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яlкi
заресструвzuIися для учас],i у загальних зборах та е власниками голосуюLIих простих
iменних акцiй.
lIe брали участь у голосуваннi - 0 го.llосiв, що становить ОО/о вiд Ki,гlbtcocTi голосiв
акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниI(ами голосуюLIих
простих iменних акцiй.
За бlолетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0О/о вiд Ki.ltbtcocTi го.лосiв

акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих
простих iменних аrtцiй.

Прийняте рitпення:

Затвер/tити звi,г FIагляtловоТ рали Т'оварис,гв а за 201 9 piK.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсiт

Князсв Ю.В.
Федорюк Н.Г.

протокол про пIдсумки голосувАння

}tb 5

на рiчпих загальних зборах акцiонерiв
Публiчног0 акцiOнернOгo тOвариства "КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за еДРПОУ 04012780
(далi - Товариство)
м. Киiв

24,122020 р.

Лiчильна комiсiя в складi:
Пр аймак Свimлана В ас ultiBHa
Князев Юрiй Вimшiйовuч
Ф ed ор ю к Н аmалiя Гр uzор iB на

Голова KoMiciT:
LIлени KoMiciT:

склала даний протокол про наступне:
,Щата про

ведення голосуван ня: 24 . 12.2020 року.

f{ля участi в загальних зборах заресструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 ]56

IlITyK голосуючих простих iменних акцiй Товариства,
загzlгlьl-tоi кiльttостi голосуючих простих iменних акцiй.

що становить

98,71З59Уо вiд

Питання, винесене на голосування:
5. Про прийняття рiшення за наолiдками розгляду звiту Щиректора Товаристваза2О19 piK.
(питання 5 порядку денного).

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiry !иректора Товариства за 2019 piK
Рiшення приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресотроваI{их
участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.

l1Jtrl

Голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування.
lIpoelcT рiшення:
Затвердити звiт ffиректора Товариства за 2019 рirс.

Пiдсумки голосування:
l!ЗАll
5 769 756 голосiв,

-

Заресструвалися для участi
iменних акltiй,

що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яtсi
у зага-ltьних зборах та е власниками голосуючих простих

"ПРОJ'И" - 0 голtосiв, що становить 0% вiд ttiлькостi голосiв arcuioHepiB, яtкi
Заре€струвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих l]ростих
iменних аrсцiй.

-

"УТРИМАВСЯ" 0 голоси, що становить 0% вiд кiльtсостi голосiв аlсцiонерiв, якi
ЗаРеССтрувалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих простих
iменних аr<цiй.
IIe бра;rи учасl'ь у голосуваннi --- 0 голосiв, що становить 0Yо вiд Ki.ltbtcooTi голосiв
аКtliОНеРilз, якi заресструвалися длtя участi у загальних зборах та е власниI(iIми голосуюLIих
простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiЙсними - 0 голосiв, що становить 0О/о вtд кiлькостi голосilз

акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих
простих iменних акцiй.

Прийняте рiшенняl:

Затвердити звiт flиректора Товариства за20 1 9 piK.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князев Ю.В.
Федорюк Н.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛЪ 6
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонернOгo тOвариства llКИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за СДРПОУ 04012780
(далi - Товариство)
24.12,2020 р.

cKJlaJIz1

даний протокол про наступне:

[ата проведення голосування 24.|2.2020 року.
Щля участi в загальних зборах заресструвалиQя 4 (чотири) особи, яким налеiltить 5 769 756

штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 98,71З59Уо вiд
загальноТ кiлькостi голосуючих простих iменних аrсцiй.

fIитання, виIлесене на голосування:
6. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 20l9 piK. (питання б порядку денного).
6. З

ПИТАННЯ

2019 piK.

б

ПОРЯДКУ ДВННОГО: Про затвердження рiчного звiту Товариства

за

вiл кiльlсостi голосiв заресстроваI]их дJIя
зага;tьних
зборах
власникiв
голосуючих
простих iменних акцiй.
участi у
PiIrieHHяt гtриймалося простою бiльtлiстrо голосiв

Голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування.

Проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт,

в

тому числi, рiчну фiнансову звiтнiсть Товаристваза2О19 piK.

IIiдсумlси голOсуваI{ня :
"ЗА" - 5169 75б голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яlсi
зарееструваJlися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих
iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
Заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих
iменних акцiй.
"У ГРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% вiл кiлькостi г,олосiв акцiонерiв, яrсi
ЗарееструвалиQя для участi у загальних зборах та с власниками голосуIочих простих
iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi * 0 голосiв, що становить 0Yо вiд кiльltостi го:rосiв
акцiоtlерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих
простих iменних акцiй,
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд Ki:lbKocTi голосiв
акцiогrерiв, якi зарееструвалисrI для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих

простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:

Затвердити рiчний звiт, в тому числi, рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 piK.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсiт

Князев Ю.В.
Федорюк Н.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ШДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ М 7
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонернOг0 тOвариства "КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за СДРПОУ 040l2780
(далi - Товариство)
м. Киiв

24.\2.2020 р.

Лiчильна комiсiя в складi:
Голова
Члени

KoMicii:
KoMicii:

Прuйлtак Свimлана Васuлiвна
Князев Юрiй Вimшiйовuч
Ф еdорюк Наmшлiя Гр ueopiBHa

склала дании протокол про наступне:
ffa"r,a

проведення голосування 24.12.2020 року,

flля учасr,i в загальних зборах заресструвалися 4 (чотири) особи, яким нiulелtить 5 769 756
IxTyK голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 98,71З59О^ вiдt
загальноi кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй.
Питання, винесене на голосування:
7, Про розполiл прибутку Товариства за 2019 piK, (питання 7 порядку денltого).
7. З
piK.

IIИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розподiл прибутку'Говариства за

2019

Рiшення приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресстрованих для
участi у загальних зборах власниttiв голосуючих простих iменних акцiй.
ГолосуваннrI проводиJIось з використанням бю:rетегliв для голосування.

lIpoeKT рiшення:
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 роцi, в розмiрi I 728 тис,
нерозподiленим,

грI{. залишити

Пiлсумlси гоJIосування :
"ЗА" - 5 769 756 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
Зарееструвалися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих
iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiоrrерiв, яlсi
заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих
iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" 0 голоси, що становить 0Оlо вiл кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресс,грувалися дJIя учас,гi у зага:rьних зборах та с влаониками голосуrочих простих
iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0О/о вiд Ki.ltbKocTi r,о:tосiв
акцiоперiв, яtсi заресструвалися для участi у загzuIьних зборах та с I]ласникiLми голосуlоtlих
простих iменних акцiй,
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд ttiлькостi голосiв

акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власI]икам и l,олосVк)LIих
простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:

Чистий прибутоtt, отриманий Товариством у 2019 роцi, в розмiрi | ]28 тис. грн. залишити

гlерозпо2liленим.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князев Ю.В.
Федорюк Н.Г.

протокол про шIдсумки голосувАннrI

ль 8
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцioцерногo товариства''КИIВПРОЕКТ''
iдентифiкацiйний код за СДРПОУ 040127S0
(далi - Товариство)
м. Киiв

24.12.2020 р.

Лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени r<oMiciT:

Пр u iuп ак С в imлана В ас u.п iB н а
Князев Юрiй Вimалiйовuч
Феdорюк Наmалiя Гр azopiBHa

склала даний протокол про HacTylIHe:

!ата проведення голосування 24,I2.2020 року.
flля участi в загальних зборах заресструвалися 4 (чотири) особи, яким налеrкить 5 769 756
штук голосуIоLIих простих iменних акцiЙ Говариства, що становить 98,71З59Уо вiд
загальноi кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй,

Питанltя, винесене на голосування:
8. Про схвалення рiшення Наглядовоi ради про обрання аудитора Товариства. (питання

tlорядку денного).

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ
обрання аудитора Товариства.

8

ДВННОГО: Про схвалення рiшення Наглядовоi ради про

Рiшення приймалося простоЮ бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресстрованих длrI
участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй,
ГолосуванFIя проволиJIось з використанIIям бюлетенiв

/-(JIя

голосуваннrI.

Проеlст рiшенlля:
схвалити рiшення Наглядовот ради про обрання аудитором для проведення ауди].у
рiчноI фiнансовоi звiтностi пАТ (киiвпроЕКТ) за 2О79 piK Товариства з обмеженоttl
вiдповiдальнiстю ккИIвдУДИТ) (iдентифiкацiйний код 01 2О451З, вклtочене до роздiлу
ксуб'екти аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фirrансовОТ звiтностi пiдприемСтв, щО становлятЬ суспiльниЙ iHTepec> Реестру аулиторiв ,га
субскr,i в аудиторськоI дiяльностi).

Пiдсумки голосуваIlня:
"зА" * 0 голосiв, що становить
ДЛЯ УЧаСТi

"проти"

0о/о

вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яlti заресструI]аJ]исrI

у ЗагаJIьних зборах та е власниками голосуючих простих iменних акцiй,

0 голосiв, Що

заресструваJIися llJIя yqng,ri
iме1-1Ilих акцiй.

"утримАвся" - 0
ЗаРеССТРУВаЛИСЯ ДЛя

iменних акцiй.

у

стаI]овить 0%

вiд

:заr,альних зборах

Ki:rbKocTi голосiв акцiогlерiв, яtсi
та с I]Jtасниками гоJIосуюIIих прос1их

голоси, цlо становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
УЧастi у зага-гrьних зборах та с власниками голосуючих простих

Не брали участь у голосуваннi - 5 769 756 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками

голосуючих простих iменних акцiй.
За бIолетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних зборах та е власниками гоJIосуюtlих
простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:

Рiшення по питанню восьмому порядку денного не прийнято.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князсв Ю.В.
Федорюк Н.Г.

протокол про пIдсумки голосувАнIIя

}lb 9

на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiошернOго тOвариства "КИiВПРОЕКТ''
iдентифiкацiйний код за сДРПоУ 04012780
(далi - Товариство)
м. КиiЪ

24,12.2020 р.

Лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени KoMiciT:

Пр айлt ак С в imлан а В ас ulliB н а
Князев Юрiй Вimшiйовuч
Ф eDop ю к Наmалiя Гр uzор iB на

cKJIaIa даний протокол про настугIне:
fl ата шроведення голосуваFI

ня

24. 12.2020 року.

ffля участi в загальних зборах заресструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756
штук гоJIосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 98,71З59Уо вiд
,]огdJIIэ1-Iоi
кiлькос,t,i гоJIосуючих простих iменних акцiй.

Питання, винесене на голосування:
9. Про схвалення правочинiв, вчинених Товариством, та попереднс надаFIня згоди на
вчинення значних правочинiв. (питання 9 порядку денного).

9.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ

ffЕННОГО: Про схвалення правочинiв,

1'Оварисl'вом, та попереднс на/lання згоди I]a вLIинення значних правочинitl,

вчинених

Рiшення приймалося бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд загzulьноТ rсiлькостi
голосiв акцiонерiв, якi с власFIиками голосуючих простих iменних акцiй,
Голосування проводилось з використанrIям бюлетенiв для голосування,

Проект рiпlення :
l. С]хва.гlити наступнi значнi правочиLlи, в.lиненi Товариством у перiо/l з березt-tя 2О19
року по жовтень 2020 року, а саме:
1.1. договори та yci додатковi угоди до них, укладенi з Приватним пiдприемством 'l'ffC
(НЕПТУН> (iдентифiкацiйний код юридичноi особи ЗбЗ52З47) щодо закупiвлi матерiалiв
для поточного ремонту нежилих примiщень в будiвлi Публiчного акцiонерного товариства
(КИiВПРОЕКТ) по вул. Богдана Хмельницького, бул. 1 6-22, на загальну суму 20 000
000,0 (Щвадця,гь мiльйонiв) грн. станом на 20.10.2020 року та надати згоду на укладення в
подальшому додаткових угод до цих договорiв;
1,2. договори та yci додатковi угоди до них, укладенi з Товариством з обметtеl,tокl
вiдповiдальнiстю (CITI БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ> (iдентифiкацiйний код юриличноТ особи
42072418) щодо виконання пiдрядних робiт в булiвлi Публiчного акцiонерного товариства
(КИiВПРОЕКТ) по вул. Богдана Хмельницького, бул. 1 6-22 загальна сума яких станом на
20.10.2020 року становить 8 280 000,00 (BiciM мiзrьйоrriв двiстi вiсiмдесят тисяч) грн.

Пiдсумltи голосування :
llЗдil 0 голосiв, що становить

0О/о

вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,

власFIиками r,олосуючих простих iменних акцiй.

якi
€

0О% вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi С
акцiй.
iменних
власниками голосуючих простих
"утримДвся" - 0 голосiв? що становить 00% загальноТ кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi €:
власниками голосуючих простих iменних акцiй,
не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 00/о вiд загальнот кiлькостi го"llосiв
акцiонерiв, якi с власFIиками голосуючих простих iменних акцiй.
FIe брzr,чи участь у голосуваlлнi - 5 769 756 голосiВ, Що стаFIовить 100 % вiд загалыlоi
кiлькос,гi голосiв акцiонерiв, яtсi с вJIасниками голосуючих простих iменних акцiй.

"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить

Прийняте рiшення:

Рirшенtlяt по питанню дев'ятому порядку денного не прийнято.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князсв Ю.В.
Федорюк Н.Г.

м. Киiв

ПРОТОКОЛ ПРО ШДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛЬ 10
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiOнернOго товариства "КИiВПРОШКТ"
iдентифiкачiйний код за еДРПОУ 04012780
(далi - Товариство)

24,|2.2020

р.

Лiчильна комlсlя в складl:
Голова KoMiciT:
Члени KoMicii:

Пр uймак С в imлана В ас ultiB на

Князев Юрiй Вimшлiйов uч
Феdорюк Наmалiя Граеорiвна

склала даний протокол про наступне:
flaTa гrроведення голосуван ня 24.12.2020 року.
f{ля участi в загальних зборах заресструвалися 4 (чотири) особи, яким налелtить 5 769 756

штук голосуIочих простих iменних акцiй Товариства, що становить 98,71З59О^ вiд

загальноi кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй.

Питання, винесене на голосування:
10. ГIро попереднс надання згоди на вчинення значних правочинiв. (пи,l,аlrня 10 порrIдку

денного).
10. з питАнIIя 10 ПОРЯДКУ
значних правочинiв.

ДЕННОГО:

Про попередн€

надання

згоди

на вLIиненняI

Рiшення приймалося бiлып як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд загальt-тоТ кiлькос,ri
голосiв aKuioHepiB, якi с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
['олосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування.

Проеlст рiшення:
1, Попередньо надати згоду на вчинення у TepMiH до 2ЗJ2202l року Товариством знаLIних
правочинiв tцодо реконструкцii маЙнового комплексу Будiвлi кКиiвпроект> пiд

багатофункцiональний компJIекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у
Шевчеlltсiвському районi м. Itисва, що належить Товариству, в тому .IисJli, але не
обмеittуючись цим, укладання договорiв, пов'язаних iз участю у булiвничтвi, передачею

функцiй замовника будiвничтва, договори генерi}льного пiдряду, субпiдряду, закупiвлi тa
,гехнi.lноl,о
супроводу, створення проектноi та проектно-кошторисноi документацiТ, та iншi договори,
iнвестицiйних договорiв, договорiв про спiльну лiяльнiсть у булiвниц,гвi, договорiв та
право.tинiв, укJIадення яких передбачено ЗУ кПро фiнансово-lсредитгli механiзми i
управлiння маЙном при булiвництвi житла та операцiях з HepyxoMicTto>, дlоговорiв
спрямованих на купiв;rtо/продаж об'сктiв нерухомого майна та майнових прав на TaKi
об'скти нерухомого майна (генеральнi угоди про фiнансування булiвничтва, договори Ita
органiзацilо та проведення електронних аукцiонiв з продахсу майна, майнових прав, iнпrих
ToBapiB, забезпечення укладення, обiгу та облiку деривативiв, форварлнi контракти,
аукцiоннi свiдоцтва про факт укладення форварлного контракту (леривативу), заявки на
орг,анiзацirо та проведення еJIек,гронного аукцiону з продаrку майна, майнових прав, iнших

на постачання, на виконання спецiалiзованих робiт, робiт з науково

тoBapiB, забезпечення укладення, обiгу та облiку деривативiв, договори куlliвлi-I]ро/]аr(у
форварлного контракту (леривативу), акти пред'явлення до виконання форварлного
контрак,гу, та iншi документи, що передбаченi внутрiшнiми положеннями органiзаl,ора
торгiвлi, договори купiвлi-продажу майнових прав, договори вiдступлення прав та
обов'язкiв (замiну сторони), тощо), розподiл плош
об'ектах нерухомого майна,
договорiв пов'язаних iз залученням iнвестицiй для здiйснення реконструкцiТ булiвлi,
направлених на отримання Товариством грошових коштiв (логовори позики. кредитнi
договори тоцо), а також право.Iинiв по забезпеченнIо виконання Товарис,гвомt своТх
зобов'язань за укладеними договорами (логовори позики, застави) поруки, iпо,геки,
ltредитнi договори, тоrцо), договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, договори

у

вiдступrlення прав вимоги, граничною сукупною вартiстю BiciM мiльярлiв гривень :]а
цiноIо та на умовах визначених на власний розсуд директора Товариства.
2. Надати дозвiл директору Товариства на передоручення вLIинення (виконання) вiд iMeHi
1'овариства зазначених вище правочинiв, за умови одержанI-Iя дозволу вiд НаглядовоТ
ради Товариства.

Пiдсумки голосуваIIня :
llЗАlt
- 0 голосiв, що становить

0О/о

вiд загальноi кiлькостi голосiв акцiонерiв,

якi

с

власпиками голосуючих простих iменних акцiй,
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 00% вiд загальноI кiльttостi голосiв акцiонерiв, якi с
власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становит,ь 0%о вiд загальноТ кiлькостi го.ltосiв акlliогtерiв,
якi с в;rасниками голосуIоLIих простих iмегttлих акцiй.
Не брали участь у голосуваннi * 5 769 756 голосiв, шо становить 100% вiд загальноТ
кiлькостi голосiв аrсцiонерiв, якi с власниками голосуючих простих iменних акцiй.
За бтолетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0О/о вiд загальноТ
кiлькостi голосiв акцiонерi, якi с власниками голосуючих простих iмеtlних акцiй.

Прийllяlr,е рiшеlrняI :
Рiшення по питанню десятому порядку денного не прийгlято.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князсв Ю.В.
Федорюк Н.Г.

протокол про пIдсумки голосувАння

лlь 11

на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонернOгo товариства "КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за СДРПОУ 04012780
(далi - Товариство)
24.12,2020 р.

склала даllий протокол про наступне:
ff ата r-rроведення голо суван ня: 24.

1

2.2020 року.

Для y.ln.,ri в загальних зборах заресструвалиая 4 (чотири) особи, яким налетсить 5 769 756
штук голосуючих простих iменних акцiй 'Говариства, що становить 98,71З59ОА вiд
загальноi кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй.

Питання, винесене на голосування:
11. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцii.
(питання 11 порядrсу денного).
11. З

ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про

шляхом викладення його в новiй редакцii.

внесення змiн до Статуту 'Говарис,гва

Рiшення приймалося бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi заресструвалися

для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих iменгtих акцiй.

Голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування.
Проеlст рiшення:
1) Внести та затвердити змiни ло Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй
редакцii.
2) Уповнова}кити директора Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцii та
забезпе.tити проведення державноi реестрацii новоi редакцii Статуту Товариства (з правом
гIередоручення).

Пiдсумки голосування:
llЗА'l
5 769 756 голосiв,

що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, ltl<i
ЗаРесструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуIоLIих простих
iменних акцiй.
"ПРОl'И" - 0 голосiв, що стаLIовить 0% вiд кiльtсосr,i голосiв акцiонерiв, яtti
заресструвалися для участi у зага;lьних зборах та с власниками голосуюLIих простих
iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструваJIися для участi у загальних зборах та € власниками голосуючих простих
iмеrrних акцiй.

- 0 голосiв, що становить

00/о вiд кiлькостi голосiв
та
зборах
е власниками голосуючих
акцiонерiв, якi заресструвалися для участi у загальних
простих iменних акцiй.
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструваJIися для участi у загапьFIих зборах та € tsласниками гоJIосуIочих
простих iменних акцiй.

Не брали участь

у

голосуваннi

Прийняте рiшення:
1) Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в гrовiй
редакцii.
2) УIrовlrоважити директора Товариства пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiТ та
забезпе.iити проведення лержавнот реест,рацiт новот редакцiт Статуту Товариства (з гrравом
передоручення).

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князсв Ю.В.
Федорюк Н.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.NЬ 12
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерног0 товариства "КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за сДРПоУ 04012780
(далi - Товариство)
м. КиIв

24.12,2020 р.

лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени KoMicii:

Праймак Свimлана BaculliBHa
Князев Юрiй Вimшiйовач

Феdорюк Ноmшлiя Гр uzорiвна
склала далlий протокол про наступне:

[ата проведення голосуван
Щ.lIя

ня: 24, |2.2020 року.

участi в загальних зборах зарееструвалися 4 (чотири) особи, яким наJIеrlсить 5 769 756

uIтук l,олосуючих простих iменних акцiй Говариства, що становить 98,71З59О^

вiдt

загальгtоТ Ki"llbKocTi голосуючих простих iменних акцiй.

Питанltя, винесене на голосування:
l2. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом викладання iх в новiй

редакцii, (питання 12 порядку денного).

12.

З ПИТАtIНЯ 12 ПОРЯДКУ ЩЕННОГО: Про

внесення змiн ло внутрiшнiх

положень Товариства шляхом викладання Тх в новiй редакцiТ.

Рiшення приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв зареестроtsаних
участi у загаJIьних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.

l_Ulя

ГолосуванFIя проводилось з використанням бюлетенiв для голосування,

Проект рiшення:
1) Внести та затвердити змiни до положень <Про загальнi збори aKuioHepiB>, кПро
Наглядову раду) шляхом викладення iх в новiй редакцii.
2) Уповноважити директора Товариства Гуцало П.С. пiдписати положення <Про загальнi

збори акцiонерiв>, <Про Наглядову раду) в новiй редакцiТ.

Пiдсумки голосуваннfi:
"ЗА" - 5 769 75б голосiв, що становить l00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яtкi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих просl,их
iменних акцiй.

- 0

голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, яlсi
заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуIочих простих

"ПРОТИ"

iменних акцiй.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% вiд кiльttостi голосiв акцiонерiв, якi
заресструвалиая дJIя участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих
iменних акцiй,
Не брали участь у голосуваннi
0 голосiв, що становить 0О/о вiд tсiлькостi голосiв

-

атtцiоrrерiв, якi заресструвыIися для участi у загальних зборах та с власFIиками голосуючих

простих iменних акцiй.
За бtолетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, цо становить 0% вiд ltiлькостi голосiв
аrсцiоtlерiв, яtкi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власникаN4и голосулочих
простих iменних акцiй.

Прийняте рiшення:
1) Внести та затвердити змiни до положень <Про загальнi збори аrсцiонерiв>, <Про
наг;rядову раду) шляхом викладення ix в новiй редакцii.
2) Уповноважити директора Товариства Гучало П.С. пiдписати положення <Про загальгli
збори акцiонерiв>, <Про Наглядову раду) в новiй релакчiТ.

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князсв Ю.В.
Федорюк Н.Г.

ПРОТОКОЛ ПРО ПIДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ЛЪ 13
на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонернOго товариства "КИIВПРОЕКТ''
iдентифiкацiйний код за СДРПОУ 04012780
(далi * Товариство)

м. Itиiв

24.12.2020 р,

Лiчильllа комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени rcoMicii:

Праймак Свimлана Васuлiвнсt
Князев Юрiй Вimалiйовuч
Ф ed ор ю к Н оmшtiя Гр uzор iB на

склаJ]а даний протокол про наступне:

fiата гlроведення голосування 24,12.2020 року.
Щля участi в загальних зборах заресструв алися4 (чотири) особи, яким нале>ttить

ШТУк голосуючих простих iменних акцiй Товариства,
загальноТ кiлькостi голосуючих простих iменних акцiй.

що ста}Iовить

5 769 756

98,]|З59О/о вiд

Питанrrя, винесене на голосува[Iня:
13, Про припинення повнова}кень членiв Наглядовоi ради Товариства, (питання

порядку денного).

13.

З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про

НаглядовоТ рали Товариства.

13

припинення повI-Iоважень члегtiв

Рiшення приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голооiв заресстрова[Iих для
участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування,
Проекr, рiшенняI:
IIрипинити IIовноваження членiв НаглядовоТ ради Товариства:
- Свириди Олесi Миколаiвни
- Хулолiй Анни Валерiiвни
- МузириВладиславаВолодимировича

Пiдсумки голосування:
llЗАl! * 5 769 756 голосiв,

ЗареСструвалися для участi
iменних акцiй.

"ПРОТИ"

- 0

голосiв, що становить 0% вiд tсiльtсостi голосiв акцiонерiв, яtсi
у загальних зборах та с власниками голосуючих просl,их

ЗарееструI]алися для участi
iменних акцiй.

"УТРИМАВСЯ"

що становитL l00% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
у загальних зборах та с власниками голосуючих простих

-0

голоси, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
заресс,груваJIися для yLIacTi у загальних зборах ,Ia с власниками голосуюLIих простих
iмепllих акцiй.

- 0 голосiв, що

становить 00/о вiд кiлькостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуюLIих
простих iменних акцiй.
за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiльlсостi голосiв
акцiонерiв, якi зарееструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуючих
tIростих iменних акцiй.

Не брали yLIacTb

у

голосуваннi

Прийняlте рiшення:
Припинити повноваження членiв НаглядовоТ ради Товариства:
- Свириди Олесi МиколаТвни
- Хулолiй Анни Валерiiвни
- Музири ВладиславаВолодимировича

голова лiчильноi koMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князсв Ю.В.
Федорюк Н.Г.

протокол про пIдсумки голосувАння

м. Киiв

}lb 14

на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства''КиiВпроЕкт,,
iдентифiкацiйний код за еДРПоУ 04012780
(далi - Товариство)

24.\2,2020

р.

лiчильна комiсiя в сlсладi:
l-оловtl r<oMicii:
Члени KclMicii:

Пр uйлtак С вimлана В ас алiв на

Князев Юрiй Вimалiйов ач
Феdорюк Наmалiя Гр azopiBHa
склала даний протокол про наступне:
fl ата про веден ня голосуван ня: 24 . 12.2020 року.

fiля участi в загальних зборах зарееструвалися 4 (чотири) особи, яким налехtить 5 769 756
ШТУК ГОJIОСУIОЧИХ ПРОСТИХ iМеННИх акцiЙ Товариства, що станови1ь 98,7lЗ5gо^
вiд
загальноi ttiлlbKocTi голосуючИх простиХ iменних акцiй.
ПитаIlня, виIlесене на голосування:
14. Про обрання членiв Наглядовоi
ради Товариства.

14. З питАнНя 14
Товариства.

порядКу дЕннОГО: Про

обрання членiв FIаглядовоТ рали

Рirпегtttя гlриймzutося шJIяхом кумуJIятивного голосування власникiв голосуюLIих
просl.их
iменних акцiй.
голосування проводилось з використанням бюлетенiв для голосування.
Щля обрання повI-Iого складу органу необхiдно було з перелiку кандидатiв обрати 3 особи.

пi

мки

лятивного

вання:

Кiлькiсть голосiв для
Кандидат до складу Наглядовоi ради
кYМYлятивного голосчRання
Янiшевський Андрiй Вiкторович
5 769 756
Маевський Сергiй Васильович
5 769 ]56
Софiев Сергiй Сергiйович
5 769 756
не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв для кумулоr"ъпо.о голосування
За бтолетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв д"rrя кумулятивI]ого голосування.
[Iрийня,l,е рiшеllня:
.Що складу Наглядовоi ради обранi:
1. Янiшевський Андрiй Вiкторович;
2, Масвський Сергiй Васильович;
3. Софiсв Сергiй Сергiйович.

f'олова .tIiчи;lr,ноi KoMicii

Приймак С.В.

члени лiчильноiкомiсii

Князев Ю.В.
Федорюк Н.Г.

протокол про шдсумки голосувАння

J\& 15

на рiчних загальних зборах акцiонерiв
Публiчного акцiонернOго тOвариства "КИIВПРОЕКТ"
iдентифiкацiйний код за еДРПОУ 04012780
(далi - Товариство)

м. Киiв

24.12.2020 р,

лiчильна комiсiя в складi:
Голова KoMicii:
Члени KoMicii:

Праймак Свimлана Bacu.tliBHa
Князев Юрiй Вimапiйовач
Феdор юк Наmалiя Гр uzopiBHa

скJIала даний протокол про наступне:

!ата проведення голосування 24.12,2020 року.
.Цля участi в загальних зборах зарееструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 5 769 756

штук голосуючих простих iменних акцiй Товариства, що становить 98,71З59О^ вiд

загальtlоi tсiлькостi голосуючих простих iменних акцiй.
ПитаllIlя,

15. Про

винесене на голосуванI{я:

затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв
що укладатимуться з членами Наглядовоi ради Товариства, tsстано]]лення
винагороди, обрання особи) яка уповноважусться на пiдписання договорiв

(KoHTpaKTiB),

РозмiрУ

ix

(KoHTpaKTiB) з членами Наглядовоi ради. (питання 15 порядку денного).

15. З

ПИТАННЯ 15 ПОРЯДКУ ДЕННОГО Про

затвердження умов цивiльно-правоI]их
дОгОворiв, трудових договорiв (KoHTpaKTiB), що укладатимуться з члепами I-Iаглядовоi
Ради 'Говариства, встановлення розмiру iх винагороди, обранняt особи, яка
уповFIоважуеться на пiдписання договорiв (KoHTpaKTiB) з членами Наглядовоi ради.
Рiшенгtя приймалося простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв заресOтрованих для
участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй,

Голосування проводилось з використанFIям бюлетенiв для голосування.
Проеlст рiшення:
ЗаТВеРдИти наступнi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатиму,l,ьgrl з членами
Наглядовоi ради:
Вiдносини мilс Товариством та Членом Наглядовоi ради регулюються чинним
законодавством Украiни, Статутом Товариства, Полоrкенням про наглядову раду.
I{ей договiр не е трудовим договором.
Повнова}кення Члена Наглядовоi ради Товариства с дiйсними з моменту його
обрання Загальними зборами Товариства. I]ивiльно-правовий договiр з Члегrом
НаглядовоТ ради Товаристванабирас чинностi з моменту його пiдписання Сторонами
та дiс до припинеFIня повноважень Члена НаглядовоТ ради вiдповiдrrо до чинного
законодавства Украiн и.
- [Jс'гановити, що Член Наг;rядовоi рали Товариства tsикоFIус своI функl(iТ та обов'язки
на безоплатнiЙ ocHoBi, таким LIином цивiльно-правовий договiр, який укладасться з
Членом Наглядовоi ради Товариства, е безоплатним.

-

-

Уповноважити flиректора Товариства пiдписати вiд iMeHi Товариства цивiльноправовi договори з Членами НаглядовоI ради.

Пiдсумки голосування:
"зд" - 5 769 756 голосiв, rцо становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi
зарееструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих простих
iменних акцiй.

"проl,и" 0

голосiв, tцо становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв,

яll<i

зарееструВаJIисЯ для yLIacTi у загальгtих зборах та с власниками гоJIосуIоLIих пр()с,|,их
iменних акцiй.
"УТРИМДВСЯ" - 0 голоси, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв аlсцiонерiв, яtкi
заресструвалися для участi у загальних зборах та е власниками голосуЮЧих ПросТиХ
iменних акцiй.
FIe бра;Iи участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв
акцiолlерiв, яtсi зарееструвалися для участi у зага_пьних зборах та е власниками голосуюLIих
простих iменних акцiй.
За бюrrе,генями. визнаними недiйсними - 0 голосiв, rцо, становить 0% вiд кiльttостi гоrIосiв
акцiонерiв, яlсi заресструвалися для участi у загальних зборах та с власниками голосуючих
простих iмснних акцiй.
]

fIрийня,ге рiшення:
Затвер/tити HacTyпI]i умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимутьсrI з членами
I-Iаглядовоi ради:
- Вiдносини MirK Товариством та Члеlrом Наr,лядовоi рали регуJIIоIоться чинним
законодавством УкраТни, Ста,гутом Т'овариства, ПололселIням llpo }{ilгJIя/(ову pally.
LIей договiр не с трудовим договором.
Повноваження Члена FIаглядовоТ ради Товариства с дiйсними з моменту Його
обрання Загальними зборами Товариства. IJивiльно-правовий договiр з Членом
LIаглядовоi ради Товариства набирае .Iинностi з моменту його пiдписання Сторонами
та дiс до припинёння повноважень Члена НаглядовоТ ради вiдповiдцло до чинного
законодавства Украiни.
Встановити, rцо Член НаглядовоТ ради Товариства виконус своi фуrrкцiТ та обов'язКи
на безоплатнiй ocHoBi, таким чином цивiльно-правовий договiр, який укладасться З
Членом Наглядовоi ради Товариства, е безоплатним.
- Уповноважити /]иректора Товариства пiдписати вiд iMeHi Товариства цивiльноправовi договори з Членами Наглядовоi ради.

-

-

Голова лiчильно[ KoMici[

Приймак С.В.

члепи лi.rильноiкомiсiт

Князсв Ю.В.
(Dедорюк Н.Г.

