
Повідомлення про виникнення особливої інформації 

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. Суворова, 4/6 

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

Згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» від 

14.04.2015р. (Протокол № 18) в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень 

відбулися наступні зміни у складі посадових осіб Товариства, а саме: 

1. Звільнено (припинені повноваження): 

– члена наглядової ради Компанію «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС 

ЛІМІТЕД», представлену уповноваженою особою, що перебувала на посаді 

члена наглядової ради з 14.12.2011р. по 29.03.2012р. та з 29.03.2012р. по 

14.04.2015р. Володіє пакетом простих іменних акцій Товариства у розмірі 

61,7379%. У зв’язку із тим, що компанія «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД 

ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД» є юридичною особою, інформація про її паспортні 

дані та наявність судимості за корисливі та посадові злочини не наводиться. 

– члена наглядової ради ПАТ «ХК «Київміськбуд», представлену 

уповноваженою особою, що перебувала на посаді члена наглядової ради з 

29.03.2012р. по 14.04.2015 року. Володіє пакетом простих іменних акцій 

Товариства у розмірі 36,4225 %. У зв’язку із тим, що ПАТ «ХК «Київміськбуд» 

є юридичною особою, інформація про її паспортні дані та наявність судимості 

за корисливі та посадові злочини не наводиться. 

– голову наглядової ради Бойка Ігоря Івановича, що перебував на посаді члена 

наглядової ради з 14.12.2011р. по 16.12.2011р.; з 16.12.2011р. по 29.03.2012р. – 

головою наглядової ради Товариства та з 29.03.2012р. по 12.04.2012р. – членом 

наглядової ради, з 14.04.2012р. по 14.04.2015р. – головою наглядової ради 

Товариства. Згоди на розкриття інформації про паспортні дані не надав. Не 

володіє пакетом простих іменних акцій Товариства. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не мав. 

mailto:o.ostroushko@kievorgbud.kiev.ua
http://kievorgbud.kiev.ua/


– члена наглядової ради Малиніна Максима Юрійовича, що перебував на 

посаді члена наглядової ради з 14.12.2011р. по 29.03.2012р. та з 29.03.2012р. по 

14.04.2015р., згоди на розкриття інформації про паспортні дані не надав. Не 

володіє пакетом простих іменних акцій Товариства. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

– члена наглядової ради Уманську Олену Петрівну, що перебувала на посаді 

члена наглядової ради з 14.12.2011р. по 29.03.2012р. та з 29.03.2012р. по 

14.04.2015р. Згоди на розкриття інформації про паспортні дані не надала. Не 

володіє пакетом простих іменних акцій Товариства. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

– члена ревізійної комісії Компанію «КРАФТЕКС ЛТД», представлену 

уповноваженою особою, що перебувала на посаді члена ревізійної комісії з 

11.06.2003р. по 14.12.2011р., з 14.12.2011р. по 29.03.2012р. та з 29.03.2012р. по 

14.04.2015р. Володіє пакетом простих іменних акцій Товариства у розмірі одна 

штука. У зв’язку із тим, що компанія «КРАФТЕКС ЛТД» є юридичною 

особою, інформація про її паспортні дані та наявність судимості за корисливі 

та посадові злочини не наводиться. 

– члена ревізійної комісії Компанію «Група «Енергетичний Стандарт», 

представлену уповноваженою особою, що перебувала на посаді члена 

ревізійної комісії з 14.12.2011р. по 29.03.2012р. та з 29.03.2012р. по 

14.04.2015р. Володіє пакетом простих іменних акцій Товариства у розмірі одна 

штука. У зв’язку із тим, що компанія «Група «Енергетичний Стандарт» є 

юридичною особою, інформація про її паспортні дані та наявність судимості за 

корисливі та посадові злочини не наводиться. 

– голову ревізійної комісії Колобродова Сергія Валентиновича, що перебував 

на посаді члена ревізійної комісії з 14.12.2011р. по 29.03.2012р., та з 

29.03.2012р. по 09.04.2012р.; з 09.04.2012р. по 14.04.2015р. – голова ревізійної 

комісії. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Не володіє часткою в 

статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

2. Призначено (обрано): 

– Компанію «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД» реєстраційний 

номер НЕ 240842, Кіпр, юридичну особу – акціонера Товариства на посаду 

члена наглядової ради. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії 

«ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД», складає 61.7379%. У 

зв’язку із тим, що компанія «ЕНЕРДЖІ СТАНДАРД ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД» 

є юридичною особою, інформація про її паспортні дані та наявність судимості 

за корисливі та посадові злочини не наводиться. Протягом останніх п’яти років 

посади, які Компанія обіймала, не відомі, крім посади члена наглядової ради 

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з 14.12.2011р. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 

статуту обрано на три роки.  

– ПАТ «ХК «Київміськбуд», код ЄДРПОУ – 23527052, юридичну особу – 

акціонера Товариства на посаду члена наглядової ради. Розмір пакета акцій 



Товариства, які належать ПАТ «ХК «Київміськбуд», складає 36,4225 %. У 

зв’язку із тим, що АТ «ХК «Київміськбуд» є юридичною особою, інформація 

про її паспортні дані та наявність судимості за корисливі та посадові злочини 

не наводиться. Протягом останніх п’яти років посади, які Компанія обіймала, 

не відомі, крім посади члена наглядової ради ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з 

29.03.2012р. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту обрано на три роки.  

– Бойка Ігоря Івановича на посаду члена наглядової ради Товариства. Бойко І.І. 

не володіє акціями Товариства, згоди на розкриття інформації про паспортні 

дані не надав. Протягом останніх п’яти років займає посаду радник Глави 

представництва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три 

роки. 

– Терещука Олександра Олександровича на посаду члена наглядової ради. 

Терещук О.О. не володіє акціями Товариства, згоди на розкриття інформації 

про паспортні дані не надав. Протягом останніх п’яти років займав посади: 

головний юрисконсульт, головний юрисконсульт з питань у галузі 

електроенергетики. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства обрано на три 

роки. 

– Уманську Олену Петрівну на посаду члена наглядової ради. Уманська О.П. 

не володіє акціями Товариства, згоди на розкриття інформації про паспортні 

дані не надала. Протягом останніх п’яти років займала посади: начальник 

корпоративного відділу, директор. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Члена наглядової ради згідно п. 10.1 статуту 

Товариства обрано на три роки. 

– Бойка Ігоря Івановича на посаду Голови наглядової ради Товариства. Бойко 

І.І. не володіє акціями Товариства, згоди на розкриття інформації про 

паспортні дані не надав. Протягом останніх п’яти років займає посаду радник 

Глави представництва. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Голову наглядової ради згідно п. 10.1 статуту Товариства 

обрано на три роки. 

– Компанію «КРАФТЕКС ЛТД», реєстраційний номер № 487886, юридичну 

особу – акціонера Товариства на посаду члена ревізійної комісії Товариства. 

Розмір пакету акцій Товариства, які належать компанії «КРАФТЕКС ЛТД», 

складає одну просту акцію. У зв’язку із тим, що компанія «КРАФТЕКС ЛТД» є 

юридичною особою, інформація про її паспортні дані та наявність судимості за 

корисливі та посадові злочини не наводиться. Протягом останніх п’яти років 

посади, які Компанія обіймала, не відомі, крім посади члена ревізійної комісії 

ПАТ «ПТІ «Київоргбуд» з 11.06.2003р. Члена ревізійної комісії згідно п. 12.2 

статуту Товариства обрано на три роки. 

– Компанію «Група «Енергетичний Стандарт», реєстраційний номер СН–550-

1029366-8, юридичну особу – акціонера Товариства на посаду члена ревізійної 

комісії Товариства. Розмір пакета акцій Товариства, які належать компанії 

«Група «Енергетичний Стандарт», складає одну просту акцію. У зв’язку із тим, 



що компанія «Група «Енергетичний Стандарт» є юридичною особою, 

інформація про її паспортні дані та наявність судимості за корисливі та 

посадові злочини не наводиться. Протягом останніх п’яти років посади, які 

Компанія обіймала, не відомі, крім посади члена наглядової ради ПАТ «ПТІ 

«Київоргбуд» з 11.06.2003р. та члена ревізійної комісії ПАТ «ПТІ 

«Київоргбуд» з 14.12.2011р.  Члена ревізійної комісії згідно п. 12.2 статуту  

Товариства обрано на три роки. 

– Колобродова Сергія Валентиновича на посаду члена Ревізійної комісії 

Товариства. Колобродов С.В. не володіє акціями Товариства, згоди на 

розкриття інформації про паспортні дані не надав. Протягом останніх п’яти 

років займав посади: заступник директора, директор департаменту з 

управління активами, генеральний директор. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Члена ревізійної комісії згідно п. 12.2 

статуту Товариства обрано на три роки. 

– Колобродова Сергія Валентиновича на посаду Голови Ревізійної комісії 

Товариства. Колобродов С.В. не володіє акціями Товариства, згоди на 

розкриття інформації про паспортні дані не надав. Протягом останніх п’яти 

років займав посади: заступник директора, директор департаменту з 

управління активами, генеральний директор. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Голову ревізійної комісії згідно п. 12.2 

статуту Товариства обрано на три роки. 

 

 

Голова правління ПАТ        Н.Пустовойт 

 

 


