
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

(відомості про зміну складу посадових осіб емітента) 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Проектно-

технологічний інститут “Київоргбуд” 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 04012951 

1.4. Місцезнаходження емітента: 01010 м. Київ, вул. М.Омеляновича-Павленка, 

4/6 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 590-45-00 

1.6. Електронна поштова адреса емітента: o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kievorgbud.kiev.ua/  

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.  

2. Текст повідомлення 

1. Згідно рішення засідання наглядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд» від 

31.01.2020р. (Протокол № 31/01-20) звільнено (припинені повноваження) з 03 

лютого 2020 р. Пустовойт Надію Федорівну з посади Голови Правління 

Товариства за угодою сторін згідно п.1 ст. 36 КЗпП України та з 03.02.2020 

року розірвано (припинено) дію трудового контракту, укладеного між 

Пустовойт Надією Федорівною та ПАТ «ПТІ «Київоргбуд». У відповідності до 

підпункту 10.12.8 пункту 10.12. Статуту Товариства – вирішення питання щодо 

дострокового припинення повноважень голови (члена) правління відноситься 

до виключної компетенції Наглядової ради та приймається на її засіданні. 

Пустовойт Н.Ф. перебувала на посаді Голови Правління Товариства з 

05.03.2013р. по 03.02.2020р. Не акціонер, часткою у статутному капіталі 

Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не 

наводяться у зв'язку із тим, що Пустовойт Н.Ф. не надала згоди на розкриття 

цієї інформації. 

 У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. 

2. Згідно рішення засідання наглядової ради ПАТ «ПТI «Київоргбуд» від 

31.01.2020р. (Протокол № 31/01-20) 04 лютого 2020 р. обрано (призначено) 

Мельник Світлану Іванівну Головою Правління ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» 

шляхом переведення її з посади Першого заступника Голови Правління ПАТ 

«ПТІ «Київоргбуд». У відповідності до підпункту 10.12.8 пункту 10.12. 

Статуту Товариства – вирішення питання щодо дострокового припинення 

повноважень голови (члена) правління відноситься до виключної компетенції 

Наглядової ради та приймається на її засіданні. 

Мельник С.І. – не акціонер, часткою у статутному капіталі Товариства не 

володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: молодший науковий 
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співробітник, старший викладач кафедри, доцент кафедри, директор, 

генеральний директор, перший заступник голови правління. Паспортні дані 

(серія, номер, дата видачі, орган, який видав) не наводяться у зв'язку із тим, що 

Мельник С.І. не надала згоди на розкриття цієї інформації. 

 У зв'язку із відсутністю додаткова інформація не наводиться. 

Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно з 

законодавством 

 

Голова правління       Н.Пустовойт 

 


