
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

19.04.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 19/04-19 
 (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Генеральний 
Директор 

      Бондаренко Володимир 
Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-
будiвельна фiрма "Атлант" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  02192 м. Київ Дарницький бульвар, 8-А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 19016506 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044) 574-04-61 (044) 574-04-61 

6. Адреса електронної пошти 126@comreg.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації юридичної 
особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, 
яка здійснює оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  http://atlant.informs.net.ua/index.php?v=f&cat=8 19.04.2019 

 
(адреса сторінки) 

  
(дата) 

 
 
 



 

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 

19.04.2019 
припинено 

повноваження Голова Наглядової ради Климець Павло Анатолiйович  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Климця Павла Анатолiйовича припинено 19.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 19.04.2016 р. - 19.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв  Товариства, що вiдбулися 19.04.2019 року. 

19.04.2019 
припинено 

повноваження Член Наглядової ради Каган Вадим Владиславович  50.00000 

Зміст інформації 
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Кагана Вадима Владиславовича припинено 19.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою 50% в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: 19.04.2016 р. - 19.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв  Товариства, що вiдбулися 19.04.2019 року. 

19.04.2019 
припинено 

повноваження Член Наглядової ради Васляєв Вiктор Володимирович  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Васляєва Вiктора Володимировича припинено 19.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi: 19.04.2016 р. - 19.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв  Товариства, що вiдбулися 19.04.2019 року. 

19.04.2019 
припинено 

повноваження Ревiзор Субота Олексiй Михайлович  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження посадової особи Ревiзора Товариства Суботи Олексiя Михайловича припинено 19.04.2019 року у зв'язку iз закiнченням строку повноважень. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 
19.04.2016 р. - 19.04.2019 р. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв  Товариства, що вiдбулися 19.04.2019 року. На цю посаду нiкого не обрано, оскiльки рiчнi загальнi 
збори акцiонерiв, що вiдбулися 19 квiтня 2019 року, скасували дану посаду, як орган Товариства, затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї. 

19.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Каган Вадим Владиславович  50.00000 
Зміст інформації 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2019 року Членом Наглядової ради  Товариства обрано акцiонера Кагана Вадима Владиславовича, а засiдання 
Наглядової ради, що вiдбулося 19.04.2019 року обрало його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та 
необхiднiстю обрати Нагядову раду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою 50% в статутному капiталi Товариства., непогашеної 

Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 



судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний Директор, 
Член Наглядової ради ПрАТ ВПБФ "Атлант". 

19.04.2019 обрано Член Наглядової ради Бондаренко Марiя Федорiвна  30.00000 
Зміст інформації 
 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2019 року Членом Наглядової ради  Товариства обрано акцiонера Бондаренко Марiю Федорiвну. Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiднiстю обрати Нагядову раду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє 
часткою 30% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнших посад не обiймала. 

19.04.2019 обрано Член Наглядової ради Климець Ольга Анатолiївна  20.00000 
Зміст інформації 
 Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 19.04.2019 року Членом Наглядової ради  Товариства обрано акцiонера Климець Ольгу Анатолiївну. Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та необхiднiстю обрати Нагядову раду на новий строк. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє 
часткою 20% в статутному капiталi Товариства, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Комерцiйний директор, Заступник Генерального директора з загальних питань ПрАТ "ВПБФ "Атлант". 
 


