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__________________________________ 
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 №11  

«Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд»:  
1. Обрати до складу Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» наступних осіб:  

- член Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» - Гайнова Оксана Карлівна (заступник 

начальника управління – начальник фінансово-аналітичного відділу Департаменту комунальної 

власності м. Києва), представник територіальної громади міста Києва;  

- член Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Мельник Ольга Максимівна, 

акціонер товариства;  

- член Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд» – Ляшенко Валентина Миколаївна, 

акціонер товариства.  

2. Затвердити умови контракту з членами Ревізійної комісії ПрАТ «ХК «Київміськбуд».  

3. Уповноважити Голову Зборів на підписання контрактів з членами Ревізійної комісії. 
 

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 

Гайнова Оксана Карлівна Мельник Ольга Максимівна 
Ляшенко Валентина 
Миколаївна 

Рік народження 1969 1966 1960 

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 

Мельник Ольга Максимівна, 
акціонеру належить 2000 
акцій 

Мельник Ольга Максимівна, 
акціонеру належить 2000 
акцій 

Кількість, тип та/або клас 
належних кандидату акцій 

0 2000 2960 

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

Вища. Одеський державний 
економічний університет, 
1998 рік, спеціальність «Облік 
і аудит», кваліфікація 
магістра з обліку та аудиту 

Вища. Київський 
автомобільно-дорожній 
інститут, 1989 р., економіка та 
організація автомобільного 
транспорту, інженер-
економіст 

Вища. Харківський інститут 
інженерів комунального 
будівництва, 1982 р., 
спеціальність – міське 
будівництво, кваліфікація – 
інженер-будівельник. 

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

Заступник начальника 
управління – начальник 
фінансово-аналітичного 
відділу Департаменту 
комунальної власності 
м. Києва. Член Ревізійної 
комісії ПрАТ «ХК 
«Київміськбуд» 

ПрАТ «ХК «Київміськбуд», 
заступник Головного 
бухгалтера. 
Член Ревізійної комісії ПрАТ 
«ХК «Київміськбуд» 

Провідний фахівець відділу 
корпоративного управління 
Департаменту з управління 
майном та активами ПрАТ 
«ХК «Київміськбуд». 
Член Ревізійної комісії ПрАТ 
«ХК «Київміськбуд» 
 

Інформація про стаж роботи 
протягом останніх п'яти років 

Заступник начальника 
управління – начальник 

ПрАТ «ХК «Київміськбуд», 
заступник Головного 

Провідний фахівець відділу 
корпоративного управління 
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__________________________________ 
Підпис акціонера (представника акціонера) 

 
 

(період, місце роботи, займана 
посада) 

фінансово-аналітичного 
відділу Департаменту 
комунальної власності 
м. Києва. 
Загальний стаж роботи – 35 
років. 

бухгалтера. 
Загальний стаж роботи – 39 
років. 

Департаменту з управління 
майном та активами ПрАТ 
«ХК «Київміськбуд». 
Загальний стаж роботи – 40 
років. 

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» 

Заборони відсутні Заборони відсутні 

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 акціонером Є акціонером 

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). 

 


