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 Роман Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

10.08.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товаристов "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
044 234-05-20 044 234-05-20
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

11.08.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення розміщено
на сторінці

152 (2657) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку

14.08.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

www.kyivproekt.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.08.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

09.08.2017

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

2

3

4

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради,
Голова
Наглядової
ради

Красюк Iрина Борисiвна

5

6

0.00

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчого акцiонерного товариства "КИЇВПРОЕКТ" вiд 09.08.2017р. достроково припинено
повноваження Красюк I.Б. як члена Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «КИЇВПРОЕКТ» з 10.08.2017р. на пiдставi ч. 1 ст. 57
Закону України "Про акцiонернi товариства", п. 10.12 Статуту ПАТ «КИЇВПРОЕКТ», п.7.2 Положення «Про Наглядову раду Товариства» (за
власним бажанням) з одночасним припиненням її повноважень як Голови Наглядової ради. Посадова особа перебувала на посадi члена
Наглядової ради та Голови Наглядової ради з 19.04.2017р. по 09.08.2017р. Судимостi або непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Частка, якою володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства становить 0,00%.
09.08.2017

обрано

Голова
Наглядової
ради

Свирида Олеся
Миколаївна

0.00

Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 09.08.2017року обрано Головою Наглядової ради ПАТ "КИЇВПРОЕКТ" члена
Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну з 10.08.2017року вiдповiдно до п.10.7 Статуту Товариства та п. 6.9 Положення «Про
Наглядову раду Товариства» строком згiдно зi статутом. Частка, якою володiє посадова особа у статутному капiталi Товариства становить 0,00
%. У перiод з 2012р. директор ТОВ "Арлес Ком", 2012-2013рр. - директор ТОВ "Зiнфiс", 2013- директор ТОВ "Iмпульс Рiелтi", 19.07.2017р.
обрана до складу Наглядової ради ПАТ "КИЇВПРОЕКТ". Судимостi або непогашеної судимостiза корисливi та посадовi злочини немає.

