


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 

17.04.2019 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради Свирида Олеся Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Свириди Олесі Миколаївни на підставі ч.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні Товариства". Розмір пакету акцій 

становить -0%.У період з 26.04.2018 по 17.04.2019р. перебувала на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект", з 26.04.2018р. виконувала функції Голови Наглядової 

ради.Судимості або непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

17.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Малишко Ольга Володимирівна  0 

Зміст інформації: 

  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Малишко Ольги Володимирівни на підставі ч.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні Товариства". Розмір пакету акцій 

становить -0%.У період з 26.04.2018 по 17.04.2019р. перебувала на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект".Судимості або непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. 

17.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Худолій Анна Валеріївна  0 

Зміст інформації: 

 Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Худолій Анни Валеріївни на підставі ч.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні Товариства". Розмір пакету акцій становить 

-0%.У період з 26.04.2018 по 17.04.2019р. перебувала на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект".Судимості або непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. 

17.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Приймак Світлана Василівна  0 

Зміст інформації: 

  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Приймак Світлани Василівни на підставі ч.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні Товариства". Розмір пакету акцій 

становить -0%.У період з 26.04.2018 по 17.04.2019р. перебувала на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект".Судимості або непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. 

17.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Турчінов Сергій Вікторович  0 

Зміст інформації: 

  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Турчінова Сергія Вікторовича на підставі ч.1 ст.53 ЗУ "Про акціонерні Товариства". Розмір пакету акцій 



становить -0%.У період з 26.04.2018 по 17.04.2019р. перебував на посаді Члена Наглядової ради ПАТ "Київпроект".Судимості або непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. 

17.04.2019 обрано Член Наглядової ради Свирида Олеся Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

 Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Обрано Членом Наглядової ради Товариства Свириду Олесю Миколаївну. 

Представник акціонера - юридичної особи "ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД" (розмір пакету акцій 5 766 143 штук простих іменних акцій Товариства).  

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних річних Загальних зборів Товариства. 

Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Розмір пакету акцій становить - 0%. У період з 2012 року - ТОВ "Арлес Ком" - директор; з 2012-2013рр. - ТОВ 

"Зініфіс" - директор; 2013р.-сьогодні - ТОВ "Імпульс Ріелті" - директор. Судимості або непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

17.04.2019 обрано Член Наглядової ради Худолій Анна Валеріївна  0 

Зміст інформації: 

  Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Обрано Членом Наглядової ради Товариства Худолій Анну Валеріївну. 

Представник акціонера - юридичної особи "ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД" (розмір пакету акцій 5 766 143 штук простих іменних акцій Товариства).  

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних річних Загальних зборів Товариства. 

Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Розмір пакету акцій становить - 0%. У період з 2011-2014рр. - головний спеціаліст відділу мисливського 

господарства та полювання Управління мисливського господарства "Державного агенства лісових ресурсів України"; з 02.06.2015-30.10.2015рр.- головний спеціаліст 

юридичного відділу апарату Вишгородської райдержадміністрації на час відсутності основного працівника; з 18.06.2017-16.06.2018рр. - заступник директора ПАТ 

"Київпроект"; 17.06.2018 - сьогодні - заступник директора ТОВ "Спецстройстандарт". Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згідно зі статутом 

Товариства. Судимості або непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

17.04.2019 обрано Член Наглядової ради Музира Владислав Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Відповідно до рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "Київпроект" від 17.04.2019р. (протокол №36):  

Обрано Членом Наглядової ради Товариства Музиру Владислава Володимировича. 

Представник акціонера - юридичної особи "ТРЕЙЛОРІ ВЕЧЕРЗ ЛІМІТЕД" (розмір пакету акцій 5 766 143 штук простих іменних акцій Товариства).  

Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком до наступних річних Загальних зборів Товариства. 

Посадова особа не є афілійованою особою Товариства. Розмір пакету акцій становить - 0%. 2011р. - сьогодні - ТОВ "Столичне архітектурне бюро Андрія Волошина"- 

директор. Посадова особа обрана на посаду Члена Наглядової ради строком згідно зі статутом Товариства. Судимості або непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. 

17.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Свирида Олеся Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

 Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 17.04.2019р. обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Київпроект" Члена Наглядової ради Товариства Свириду 

Олесю Миколаївну з 17.04.2019р. відповідно до п.10.7 Статуту Товариства та п.6.9 Положення "Про Наглядову раду Товариства" строком згідно зі статутом. Розмір пакета 

акцій становить - 0%.У період з 2012 року - ТОВ "Арлес Ком" - директор; з 2012-2013рр. - ТОВ "Зініфіс" - директор; 2013р.-сьогодні - ТОВ "Імпульс Ріелті" - директор. 

Судимості або непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

 




