
ПРОЕКТИ РIШЕНЬ З ПИТАНЬ,
включених до проекту порядку денного позачергових

Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <КиiЪпроектD,
якi вiдбудуться 30 листопада202l року

1. Про обрання Лiчильноi KoMicii загальних зборiв.
Проекm рiшення:
Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Князсва Юрiя
Вiтаrriйовича, Приймак Свiтлани Василiвни, Федорюк Ната_пii Григорiвни.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
Проекm рiu,tення:
Обрати Головою загальних зборiв Гуuало Павла Сергiйовича, Секретарем загirльних зборiв

- Шпак Аллу IBaHiBHy.
3. Про затвердження регламенту роботи заfальних зборiв.
Проекm рiu,tення:
Затвердити наступний регламент роботи заг€шьних зборiв:
- для доповiдi з питань порядку денного - до 1 0 хв.
- для виступiв при обговореннi - до 3 хв,
Голосування на загаJIьних зборах проводяться з використанням бюлетенiв для голосування
за принципом одна голосуюча акцiя - один голос, KpiM кумулятивного голосування,
4. Про попереднс надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Проекm рiulення:
l. Поперелньо надати згоду на вчинення у TepMiH до 30.1|.2022 року Товариством значних
правочинiв щодо реконструкцiТ майнового комплексу Булiвлi кКиiвпроект> пiд
багатофункцiональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, |6-22, у
Шевченкiвському районi м. Киева, що нrrлежить Товариству, в тому числi, аJIе не
обмежуючись цим, укладання договорiв, пов'язаних iз участю у булiвництвi, передачею

функцiй замовника булiвниuтва, договори генер€lльного пiдряду, субпiдряду, закупiвлi та
на постачання, на виконання спецiа,riзованих робiт. робiт з науково технiчного супроводу,
створення проектноi та проектно-кошторисноi документацii, та iншi договори,
iнвестицiйних договорiв, договорiв про спiльну лiяльнiсть у булiвництвi, договорiв та
правочинiв, укладення яких передбачено Законом УкраiЪи uПро фiнансово-кредитнi
механiзми i управлiння майном при булiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю>,
договорiв спрямованих на купiвлю/продаж об'сктiв нерухомого майна та майнових прав на
TaKi об'скти нерухомого майна (генера,тьнi угоди про фiнансування булiвничтва, договори
на органiзацiю та проведення електронних аукцiонiв з продажу майна, майнових прав,

iнших ToBapiB, забезпечення укладення, обiгу та облiку деривативiв, форварднi контракти,
аукцiоннi свiдоцтва про факт укладення форварлного контракту (деривативу), заJIвки на
органiзацiю та проведення електронного аукцiону з продажу майна, майнових прав, iнших
ToBapiB, забезпечення укладення, обiгу та облiку деривативiв, договори купiвлi-продажу

форварлного контракту (леривативу), акти пред'явлення до виконання форварлного
контракту, та iншi документи, що передбаченi внутрiшнiми положеннями органiзатора
торгiвлi, договори купiвлi-продажу майнових прав, договори вiдступлення прав та
обов'язкiв (замiну сторони), тоrцо), розподiл площ у об'сктах нерухомого майна, договорiв
пов'язаних iз залученням iнвестицiй для здiйснення реконструкцii будiвлi, направлених на
отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори тощо), а

також правочинiв по забезпеченню виконання Товариством своiх зобов'язань за

укладеними договорами (логовори позики, застави, поруки, iпотеки, кредитнi договори,
тощо), договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, договори вiдступлення прав вимоги,



граничною сукупною вартiстю BiciM мiльярлiв гривень за цiною та на умовах визначених
на власний розсуд директора Товариства.
2.НадатИ ДозвiЛ директорУ Товариства на переДоручення вчинення (виконання) вiд iMeHi
ТоваристВа зазначених вище правочинiв, за умови одержання дозволу вiд НаглядовоТ ради
Товариства.

!иректор
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