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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  

24.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Спостережної 

ради 

Прокоф'єв Сергій 

Валерійович 
д/н 12,256333 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 

24.04.2019 року)  

Посадова особа Прокоф'єв Сергій Валерійович, яка займала посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 12,256333%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  120 845 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.08.2017 року .  
      

24.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Спостережної 

ради 

Рощенко Максим 

Миколайович 
 8,558743 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 

24.04.2019 року)  

Посадова особа Рощенко Максим Миколайович, яка займала посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 8,558743%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  84387,5 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.08.2017 року .  
      

24.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Спостережної 

ради 

Бондаренко Станіслав 

Вікторович 
д/н 13,27859 



24.04.2019 р. ©SMA 03746384 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 

24.04.2019 року)  

Посадова особа Бондаренко Станіслав Вікторович, яка займала посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 13,27859%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 130924,25 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.08.2017р.  
      

24.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Спостережної 

ради 

Катриченко Юрій 

Олексійович - представник 

акціонера ПрАТ 

"Холдингова компанія 

"Київміськбуд" 

д/н 30 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 

24.04.2019 року)  

Посадова особа Катриченко Юрій Олексійович - представник акціонера ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд", яка займала посаду Член 

Спостережної ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 30%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 295 794 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 31.08.2017 року  
      

24.04.2019 обрано 

Член 

Спостережної 

ради 

Ткаченко Валерій 

Вікторович 
д/н 0,00005 

Зміст інформації:  
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Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 24.04.2019 року)  

Ткаченко Валерій Вікторович обрано на посаду Член Спостережної ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00005%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 50,00грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: до припинення повноважень 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 200 штук  акцій.  
      

24.04.2019 обрано 

Член 

Спостережної 

ради 

Чернуха Володимир 

Олексійович 
д/н 0 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 24.04.2019 року)  

Чернуха Володимир Олексійович обрано на посаду Член Спостережної ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 25,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: до припинення повноважень.  

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 100 штук акцій.  
      

24.04.2019 обрано 

Член 

Спостережної 

ради 

Ададурова Олена Юріївна д/н 0 

Зміст інформації:  
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Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 24.04.2019 року)  

Ададурова Олена Юріївна обрано на посаду Член Спостережної ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 37,50 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу:до припинення повноважень  

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 150 штук акцій.  
      

24.04.2019 обрано 
Член Наглядової 

ради 

Борисова Людмила 

Олександрівна (представник 

акціонера ТОВ 

«КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО») 

д/н 9,964705 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 24.04.2019 року)  

Борисова Людмила Олександрівна (представник акціонера ТОВ «КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО») обрано на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,964705%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  98250,00грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: до припинення повноважень.  

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Державне підприємство «Закордонмонтажспецбуд», Директор. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать ТОВ "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО":  393 000 акцій. Борисова Людмила Олександрівна є представником 

акціонера ТОВ "КИЇВМІСЬКБУДЖИТЛО" (код  за ЄДРПОУ 39829042), що володіє 393000 простих іменних акцій ПАТ "АТП-1".  
      

24.04.2019 обрано 

Член 

Спостережної 

ради 

Катриченко Юрій 

Олексійович (представник 

акціонера ПрАТ 

«Київміськбуд») 

д/н 0 

Зміст інформації:  
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Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів ПРАТ "АТП-1" , що відбулися 24.04.2019 року   

Обрання посадової особи виконано на підставі рішення чергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "АТП-1" (Протокол №28 від 24.04.2019 року)  

Катриченко Юрій Олексійович (представник акціонера ПрАТ «Київміськбуд») обрано на посаду Член Спостережної ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: до припинення повноважень. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: не надана згода на розкриття цієї інформації 

Розмір пакета акцій емітента, які належать ПрАТ "ХК "Київміськбуд": 1183176акцій. Катриченко Юрій Олексійович є представником акціонера 

Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд" ( ЄДРПОУ 23527052), що володіє 1183176 простих іменних акцій ПАТ "АТП-

1".  
      

 

____________ 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 

 


