
                                                             Відомості  про  зміну  складу  посадових  осіб  емітента 
                              

 

    Дата 

 вчинення 

      дії 

        Зміна 

   (призначено, 

звільнено, обрано 

 або  припинено 

  повноваження) 

 

 

  Посада 

 Призвіще,  ім”я, по 

  батькові  фізичної  

   особи або повне  

     найменування                     

юридичної  особи 

 

    Паспортні дані фізичної особи або  

     ідентифікаційний  код  ЄДРПОУ 

                 юридичної  особи 

   Розмір 

  частки в 

статутному 

  капіталі 

емітента (у 

 відсотках) 
        1                2         3                    4                                   5          6 

 

15.07.2022 

 

 

Припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Члена 

Наглядової 

ради 

Дзерик Володимир 

Іванович 

 

  

81,0 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів, які 

відбулися 12.07.2022 р.  

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р. вирішено припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у тому числі Голови Наглядової ради Дзерика Володимира 

Івановича  в зв’язку із закінченням строку обрання.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін перебування на 

посаді Голови Наглядової ради з 09.09.2010 р.  Частка в статутному капіталі емітента – 81,0%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала 

на посаді – одинадцять років.  

 

 

  15.07.2022 

 

 

Припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Макаренко Галина 

Венаминівна 
 

 

0,75 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів.  

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р. вирішено припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у тому числі члена Наглядової ради Макаренко Галини 

Венаминівни в зв’язку із закінченням строку обрання.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін перебування на 

посаді члена Наглядової ради з 22.04.2016 р.  Частка в статутному капіталі емітента – 0,75%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала 

на посаді – шість років. 



 

 

  15.07.2022 

 

 

Припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Кузнєцова Мирослава 

Олегівна 
   

 

0,0 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів.  

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р. вирішено припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у тому числі члена Наглядової ради Кузнєцову Мирославу 

Олегівну в зв’язку із закінченням строку обрання.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін перебування на 

посаді члена Наглядової ради з 11.04.2019 р.  Частка в статутному капіталі емітента – 0,0%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала 

на посаді – три роки. 

 

 

15.07.2022 

 

 

обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Дзерик Володимир 

Іванович 

  

81,0 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів, які 

відбулися 12.07.2022 р.  

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Дзерика Володимира Івановича  терміном на три роки (до 

слідуючих звітно-виборних зборів). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента – 

81,0%. Загальний стаж роботи 47 років.  Останні п’ять років Голова Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»  

 

 

15.07.2022 

 

обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Макаренко Галина 

Венаминівна 

  

0,75 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів.  

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Макаренко Галину Венаминівну терміном на три роки (до 

слідуючих звітно-виборних зборів).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента – 

0,75%. Загальний стаж роботи 39 років. Останні п’ять років бухгалтер першої категорії ПрАТ «Київспецмонтаж». 



 

15.07.2022 

 

обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Кузнєцова Мирослава 

Олегівна 

  

0,0 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів. 

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради Товариства Кузнєцову Мирославу Олегівну терміном на три роки (до 

слідуючих звітно-виборних зборів).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.   Частка в статутному капіталі емітента – 

0,0%. Загальний стаж роботи 13 років. Останні п’ять років інженер з маркетингу кошторисно-договірного відділу ПрАТ «Київспецмонтаж», 

провідний інженер з організації та ремонту будівель і споруд. 

 

 

15.07.2022 

 

 

обрано 

Голова  

Наглядової 

ради 

Дзерик Володимир 

Іванович 

  

81,0 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів, які 

відбулися 12.07.2022 р.  

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р., прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради Товариства Дзерика Володимира Івановича  терміном на три роки (до 

слідуючих звітно-виборних зборів). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в статутному капіталі емітента – 

81,0%. Загальний стаж роботи 47 років.  Останні п’ять років Голова Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»  

 

 

15.07.2022 

 

Припинено 

повноваження 

 

Ревізор 

Ясінська Кристина 

Володимирівна 

  

0,0 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів. 

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р. прийнято рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства у зв’язку з закінченням терміну перебування на посаді.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Термін перебування на посаді Ревізора з 11.04.2019 р.  Частка в статутному 

капіталі емітента – 0%. Загальний стаж роботи – 4 роки. Останні чотири роки – навчання, економіст, провідний економіст планово-

економічного відділу ПрАТ «Київспецмонтаж». 



 

15.07.2022 

 

 

обрано 

 

Ревізор 

Ясінська Кристина 

Володимирівна 

  

0,0 

Зміст інформації: 

Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів. 

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж» рішення яких оформлено Протоколом №35 від 

15.07.2022р. прийнято рішення про обрання Ревізора Товариства терміном на три роки (до наступних звітно-виборних зборів). Ревізором ПрАТ 

«Київспецмонтаж» обрано Ясінську Кристину Володимирівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Частка в 

статутному капіталі емітента – 0%. Загальний стаж роботи - 4 роки. Останні чотири роки – навчання, економіст, провідний економіст планово-

економічного відділу ПрАТ «Київспецмонтаж». 

 

 

15.07.2022 

 

 

Припинено 

повноваження 

 

Директор 

Грозний Юрій 

Володимирович 

  

0 

Зміст інформації: 

Згідно із рішенням Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж від 15.07.2022 р протокол засідання Нагялової ради №1/5 та відповідно до умов 

трудового контракту і Статуту Товариства, припинено повноваження Директора Товариства Грозного Юрія Володимировича. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Загальний стаж роботи - 15 років. Останні п’ять років – 

Директор  ПрАТ «Київспецмонтаж».  

 

15.07.2022 

 

 

обрано 

 

Директор 

Грозний Юрій 

Володимирович 

  

0 

Зміст інформації: 

Зміни в  складі посадових осіб ПрАТ “Київспецмонтаж” відбулися за рішенням Наглядової ради  15.07.2022 року Протокол  Наглядової ради 

№1/5. Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» 15.07.2022р. (протокол №1/5) обрано Директором Товариства Грозного Юрія 

Володимировича.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Акціями емітента не володіє. Загальний стаж роботи - 15 

років. Останні п’ять років – директор ПрАТ «Київспецмонтаж». 

 


