
1 

__________________________________ 
Підпис акціонера (представника акціонера) 

 
 

Бюлетень 

для кумулятивного голосування  

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «КИЇВМІСЬКБУД»  

(ідентифікаційний код – 23527052) 

Питання порядку денного №9  

«Про обрання Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд»» 

 
Дата проведення загальних зборів: 

 

21.12.2022 року 

 

Дата заповнення бюлетеня акціонером 

(представником акціонера):  

 

Кількість голосів, що належать акціонеру*: 

 

* -  Кількість голосів, що належать акціонеру: 

загальна кількість голосів (голосуючих акцій) 

акціонера помножується на кількість членів 

органу акціонерного товариства (зазначено 

нижче), що обираються. Акціонер має право 

віддати всі підраховані таким чином голоси за 

одного кандидата або розподілити їх між 

кількома кандидатами. 

________________________________________ 

(________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________) 

         (прописом) 

Реквізити акціонера: 

П.І.Б./найменування акціонера  

 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ 

ІКЮО  (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт 

господарської діяльності) – для юридичної особи 

 

 

Реквізити представника акціонера (за наявності):   

П.І.Б. /найменування представника акціонера 

 

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі 

документа, що посвідчує фізичну особу та 

РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи 

 

Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ 

ІКЮО  (ідентифікаційний код з торговельного, 

судового або банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт 

господарської діяльності) – для юридичної особи 
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__________________________________ 
Підпис акціонера (представника акціонера) 

 
 

Загальна кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються шляхом 

кумулятивного голосування: 3 (Три) особи (згідно Статуту Товариства). 
 

Пропозиція до обрання Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд»:  
1. Обрати до складу Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:  

- член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Поворозник Микола Юрійович 

(перший заступник голови Київської міської державної адміністрації), представник 

територіальної громади міста Києва;  

- член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Бондаренко Володимир 

Володимирович (заступник міського голови – секретар Київської міської ради), представник 

територіальної громади міста Києва;  

- член Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Гудзь Андрій Анатолійович 

(директор Департаменту комунальної власності м. Києва), представник територіальної громади 

міста Києва.  

2. Затвердити умови контракту з членами Наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».  

3. Уповноважити Голову Зборів на підписання контрактів з членами Наглядової ради. 
 

Перелік кандидатів у члени органу Товариства: 

ПІБ кандидата 

Кількість голосів, яку акціонер 

(представник акціонера) віддає за кожного 

кандидата 

  

  

  

 

  Інформація про кандидатів у члени органу Товариства: 
Прізвище, ім'я, 
по батькові 

Поворозник Микола 
Юрійович 

Бондаренко Володимир 
Володимирович 

Гудзь Андрій Анатолійович 

Рік народження 1972 1985 1972 

Особа (особи), що внесла(и) 
пропозицію щодо даного 
кандидата (для обрання членів 
наглядової ради - із 
зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за 
наявності)/найменування 
акціонера, розміру пакета 
акцій, що йому належить) 

Департамент комунальної 
власності м. Києва від 
акціонера Територіальної 
громади міста Києва, якому 
належить 52 910 760 акцій 

Департамент комунальної 
власності м. Києва від 
акціонера Територіальної 
громади міста Києва, якому 
належить 52 910 760 акцій 

Департамент комунальної 
власності м. Києва від 
акціонера Територіальної 
громади міста Києва, якому 
належить 52 910 760 акцій 

Кількість, тип та/або клас 
належних кандидату акцій 

0 0 0 

Освіта (повне найменування 
навчального закладу, рік 
закінчення, спеціальність, 
кваліфікація). 

Вища. Національна Академія 
державного управління при 
Президентові України, 2008 
рік. Магістр державного 
управління. 

Вища. Київський 
національний університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 2015 рік 
спеціальність «Право», 

Вища. Київський 
національний університет ім. 
Т.Г.Шевченка, 2000 рік 
спеціальність 
«Правознавство», 
кваліфікація юрист. 

Місце роботи (основне та/або 
за сумісництвом), посади, які 
обіймає кандидат у юридичних 
особах 

Перший заступник голови 
Київської міської державної 
адміністрації. Голова 
Наглядової ради 
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 

Заступник міського голови – 
секретар Київської міської 
ради. Член Наглядової ради 
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 

Департамент комунальної 
власності м. Києва, директор. 
Секретар Наглядової ради 
ПрАТ «ХК «Київміськбуд» 

Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п'яти років 
(період, місце роботи, займана 

Заступник голови Київської 
міської державної 
адміністрації, перший 

Радник Київського міського 
голови. Заступник міського 
голови – секретар Київської 

Департамент комунальної 
власності м. Києва, директор. 
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__________________________________ 
Підпис акціонера (представника акціонера) 

 
 

посада) заступник голови Київської 
міської державної 
адміністрації 

міської ради 

Наявність (відсутність) 
непогашеної (не знятої) 
судимості 

Судимостей не має Судимостей не має Судимостей не має 

Наявність (відсутність) 
заборони обіймати певні 
посади та/або займатись 
певною діяльністю 

Частина 1 статті 62 Закону 
України «Про акціонерні 
товариства» 

Частина 1 статті 62 Закону 
України «Про акціонерні 
товариства» 

Частина 1 статті 62 Закону 
України «Про акціонерні 
товариства» 

Чи є кандидат афілійованою 
особою акціонерного товариства. 

Так Так Так 

Інформація про акціонерів 
товариства - власників 5 і 
більше відсотків простих акцій 
(для публічних акціонерних 
товариств) або 10 і більше 
відсотків простих акцій (для 
приватних акціонерних 
товариств), що є афілійованими 
особами кандидата, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності) / 
найменування кожного з таких 
акціонерів, розміру пакета акцій, 
що їм належать 

   

Інформація про посадових осіб 
акціонерного товариства, що є 
афілійованими особами 
кандидата, із зазначенням 
прізвища, ім’я, по батькові (за 
наявності), посади посадової 
особи акціонерного товариства 

Такі особи відсутні Такі особи відсутні Такі особи відсутні 

Чи є кандидат у члени 
наглядової ради акціонером, 
представником акціонера або 
групи акціонерів (із 
зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові (за наявності)/ 
найменування цього акціонера 
або акціонерів, розміру 
пакета(ів) акцій, що йому (їм) 
належить(ать) або чи є він 
незалежним директором 

Є представником акціонера – 
Територіальної громади міста 
Києва, якому належить 
52 910 760 акцій 

Є представником акціонера – 
Територіальної громади міста 
Києва, якому належить 
52 910 760 акцій 

Є представником акціонера – 
Територіальної громади міста 
Києва, якому належить 
52 910 760 акцій 

Наявність письмової заяви 
кандидата про згоду на 
обрання членом органу 
акціонерного товариства 

наявна наявна наявна 

 

 
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити 

акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За 

відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.  

Увага!  

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім 

випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 

 

 


