Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Кисельов Микола Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

31.07.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Укрхiмпроект"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
40009, м. Суми, Iллiнська,13
4. Код за ЄДРПОУ
00205618
5. Міжміський код та телефон, факс
(0542)275201 (0542)770082
6. Електронна поштова адреса
info@ukrhimproekt.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.07.2014
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

142 Бюлетень Цiннi папери України

01.08.2014

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

www.ukrhimproekt.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 31.07.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
прийняття звільнено, обрано
рішення
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

31.07.2014

припинено
повноваження

генеральний
директор

Кисельов Микола
Григорович

5

6
6.3911

Зміст інформації:
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Укрхімпроект» (далі -Товариство), протокол № 31/07-2014 вiд 31липня 2014 р., у зв’язку з
закiнченням термiну повноважень, з 1 серпня 2014р. ПРИПИНЕНО повноваження Генерального директора Товариства Кисельова Миколи
Григоровича (фiзична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа володiє 6.3911% акцiй у статутному капiталi Товариства.
Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа перебувала на посадi з 26 березня 2008р. по 31 липня 2014 р.

31.07.2014

обрано

генеральний
директор

Наумов Леонiд
Євгенiйович

0

Зміст інформації:
Згідно з рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол № 31/07-2014 вiд 31 липня 2014р., з 1 серпня 2014р. на посаду Генерального
директора Товариства ОБРАНО Наумова Леонiда Євгенiйовича (фiзична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних).
Посадова особа не володiє акцiями Товариства. Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа обрана термiном на 3 (три) роки згiдно рiшенням Наглядової ради Товариства, протокол №31/07-2014 вiд 31липня 2014р., але у
будь-якому випадку до моменту переобрання Генерального директора у порядку, передбаченому чинним законодавством та статутом
Товариства.
Посади, якi обiймала посадова особа за 5 рокiв: 2009-2010р. -головний iнженер проекту з комплексного будiвництва СКБ ТКМ «Сумське
НВО iм.М.В. Фрунзе»; 2011-2012р.-заступник начальника СКБ з проектно-технiчних робiт ПАТ «Сумське НВО iм.М.В. Фрунзе»; з 20122014р.–заступник технiчного директора з комплектних об’єктiв ПАТ «Сумське НВО iм. М.В. Фрунзе».

