
Повiдомлення
Про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв

Публiчного акцiонерного товариства <КИIВПРоВкТ)

Шановний акцiонере ПАТ <КиТвпроект>>!

Публiчне акцiонерне товариство <КИiВПРОЕКТ> (iдентифiкацiйний код 040l2780,
мiсцезнаходження - 0l030, м. Киiв, вул. Богдана Хмельницького, 1,6-22, (далi - Товариство)
повiдомляе про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (далi -
загальнi збори).
1 ) {ата, час та мiсце (iз зазначенням номера кiмнати, офiсу або залу, куди мають
прибути акцiонери) проведення загальних зборiв:

. Щата проведення загальних зборiв:30 листопада202| року.. Час проведення загсuIьних зборiв: початок загапьних зборiв о 12.00 год.

. Мiсце проведення загаJIьних зборiв (iз зазначенням номера кiмнати, офiсу або залу,
куди мають прибути акцiонери):

02002, м. КиiЪ, вул. Раiси Окiпноi',3, метро Лiвобережна
Готель <Light Hotel & НчЬ> Конференц-зал

2) Час початку i закiнчення ре€страцiТ акцiонерiв для участi у загальних зборах:
Ресстрацiя акцiонерiв (Тх представникiв), для участi у загальних зборах, буле
проводитись 30 листопада 2021 року з l l год. 00 хв. до l l год. 45 хв. за мiсцем
проведення загальних Зборiв.

3) Щата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах:
24 листопада202| року (станом на 24 годину).

4) Перелiк питань разом з проектами рiшень (KpiM кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекry порядку денного:
1. Про обрання Лiчильноi KoMicii загальних зборiв.
Проекm рiLttення:
Обрати на строк до завершення загаJIьних зборiв лiчильну комiсiю у складi Князсва Юрiя
Вiталiйовича, Приймак Свiтлани Василiвни, Федорюк Наталii Григорiвни.
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
Проекm рiu,tення;
Обрати Головою загаrIьних зборiв l-уца,чо Павла Сергiйовича, Секретарем загальних зборiв
- Шпак Аллу IBaHiBHy.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
Проекm рiu,tення:
Затвердити наступний регламент роботи загальних зборiв:
- для доповiдi з питань порядку денного - до 10 хв.
- для виступiв при обговореннi - до 3 хв.
Голосування на загальних зборах проводяться з використанням бюлетенiв для голосування
за принципом одна голосуюча акцiя - один голос, KpiM кумулятивного голосування.
4. Про попередн€ надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Проекm рiшення:
1. Попередньо надати згоду на вчинення у TepMiH до 30.11.2022 року Товариством значних
правочинiв щодо реконструкцii майнового комплексу Булiвлi кКиiвпроект> пiд
багатофункцiональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 1,6-22, у
Шевченкiвському районi м. Ки€ва, що наJIежить Товариству, в тому числi, ilле не
обмежуючись цим, укладання договорiв, пов'язаних iз участю у булiвничтвi, передачею
функцiй замовника будiвництва, договори генераJ.Iьного пiдряду, субпiдряду, закупiвлi та
на постачання, на виконання спецiалiзованих робiт, робiт з науково технiчного суrIроводу,



створення проектноi та проектно-кошторисноi документацiТ, та iншi договори,
iнвестицiйних договорiв, договорiв про спiльну дiяльнiсть у будiвництвi, договорiв та
правочинiв, укладення яких передбачено Законом Украiни кПро фiнансово-кредитнi
механiзми i управлiння майном при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю>,
договорiв спрямованих на купiвлю/продаж об'сктiв нерухомого майна та майнових прав на
TaKi об'екти нерухомого майна (генеральнi уголи про фiнансування будiвничтва, договори
на органiзацiю та проведення електронних аукцiонiв з пролажу майна, майнових прав,
iнших ToBapiB, забезпечення укладення, обiгу та облiку деривативiв, форварднi контракти,
аукцiоннi свiдоцтва про факт укладення форварлного контракту (деривативу), заявки 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), тощо), розподiл площ у об'ектах нерухомого майна, договорiв
пов'язаних iз залученням iнвестицiй для здiйснення реконструкцiт будiвлi, направлених на
отримання Товариством грошових коштiв (договори позики, кредитнi договори тоrцо), а
також правочинiв по забезпеченню виконання Товариством своiх зобов'язань за
укладеними договорами (договори позики, застави, поруки, iпотеки, кредитнi договори,
тощо), договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, договори вiдступлення прав вимоги,
граничною сукупною вартiстю BiciM мiльярдiв 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 Наглядовоi рали
Товариства.

5) Алреса власного веб-сайry, на якому розмiщена iнформацiя з проектом рiшень щодо
кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також iнша iнформацiя,
передбачена чинним законодавством Украiни:
http : l l чпапч.,_kуцр:р_9k1_9qцl
б) Про права, наданi акцiонерам вiдповiдно до вимог статей 36 та 38 Закону УкраiЪи
кпро акцiонернi товариства)), якими вони можуть користуватися пiсля отримання
повiдомлення про проведення загальних зборiв, а також строк, протягом якого TaKi
права можуть використовуватися:
Акцiонери Товариства або Тх уповноваженi представники можуть ознайомитися з
документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань проекту порядку денного
зага,rьних зборiв, в тому числi в електроннiй формi, попередньо подавши письмову заяву
За мiСцезнаходженням Товариства (01030, м. КиТв, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-ZZ
кабiнетдиректорауробочiднiзl4год.O0хв.доlбгод.O0хв.;вденьпроведенняЗага,rьних
зборiв - також у мiсцi iх проведення до початку загаJrIьних зборiв акцiонерiв. особа.
вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами, -.Щиректор ТЬвариства -
ГуцалО ПавлО СергiйовИч. Акцiонери маютЬ правО не пiзнiше початку ,u.-""r* зборiв
направляти Товариству письмовi:запитання щодо питань, включених до проекту порядку
денного загаJIьних зборiв та порядку денного загальних зборiв.
кожний акцiонер мас право внести пропозицii щодо питань, включених до проекту порядку
денного загаJIьних зборiв Товарисr:ва, а також tцодо нових кандидатiв до складу Наглядовоi
ради Товариства, кiлькiстЬ яких не може перевищуВати кiлькiСного склаДу НаглядовоТ ради
товариства. Пропозицii вносяться не пiзнiше нiж за 20 днiв до дати .rро".дarпя загальних
зборiв Товариства, а щодо кандидатiв до складу Наглядовоi радч Товариства - не пiзнiше
нiж за 7 днiв до дати проведення загальних зборiв. Пропозицii'цодо включення нових
питань до проекту порядку денного повиннi мiстити вiдповiднi проекти рiшень з цих
питань. Пропозицiт щодо кандидатiв у члени Наглядовот ради Товариства мають мiстити



iнформаuiю про те, чи с запропонований кандидат представником акцiонера (aKuioHepiB).
Пропозицiя до проекту порядку денного загzulьних зборiв Товариства пода€ться в письмовiй
формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера, який ii вносить, кiлькостi
належних йому акцiй, змiсту пропозицiт до питання таlабо проекту рiшення, а також
кiлькостi акцiй, що належать кандидату, який пропонуеться цим акцiонером до складу
органiв товариства. Акцiонери мають право у встановлений чинним законодавством
Украiни строк оскаржувати до сулу рiшення про вiдмову у включеннi iх пропозицiй до
проекту порядку денного загальних зборiв.
Довiдки за тел. +38 (0б7) 278-60-З5 ,

7) Щокументи, що ма€ надати акцiонер (представник акцiонера) для його участi у
загальних зборах. Порядок участi та голосування на загальних зборах за довiренiстю:
Щля участi у загальних зборах акцiонери повиннi мати документи, що посвiдчуюr" i* особу
(паспорт), а представники акцiонерiв - документи, що посвiдчують ix особу (паспорт) та
документи, якi надають iM право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема,
але не обмежуючись цим:
- керiвник акцiонера-юридичноi особи - витяг iз Сдиного державного ресстру юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань, або витяг з торговельного,
банкiвського чи судового реестру, реестрачiйне посвiдчення мiсцевого органу влади
iноземноi держави про реестрачiю юридичноi особи - нерезидента, копiо y"rri*ro"ro.o
документа юридичноi особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичноi
особи, рiшеннЯ уповноваженого органу юридичноi особи про надання кЪрiвнику
повноважень щодо участi та голосування на загальних зборах Товариства;
- представник акцiонера за довiренiстю - оформлену згiдно з чинним законодавством
украiни довiренiсть, яка надае представнику право на участь та голосування на загfu,Iьних
зборах Товариства.
AKrtioHep ма€ право видати довiренiсть на право участi та голосування на загальних зборах
декiльком cBoiM представникам. Надання довiреностi на право участi та голосування на
загальних зборах не виключа€ право участi на цих загальних зборах акцiонера, який видав
довiренiсть, замiсть свого представника. !о закiнчення часу, вiдведеного на ресстрацiю
учасникiв загальних зборiв, акцiонер ма€ право замiнити свого представнrпu, поuiдомивши
про це ресстрацiЙну комiсiЮ та .ЩиректОра ТовариСтва, або взяти участь у загаJIьних зборах
особисто. У разi, якщо для участi в зага-гlьних зборах з'явиться декiлька предс.гавникiв
акцiонера, заресстрованим буде той представник, довiренiсть якому буде видана пiзнiше. У
разi, якщо акцiя перебувае у спiльнiй власностi декiлькох осiб, повноважен}tя щодо
голосування на загальних зборах здiйснюеться за iх згодою одним iз спiввласникiв або ix
загальним представником.
представник акцiонера голосуе на загальних зборах на свiй розсуд або згiдно з завданням
щодо голосування, виданим акцiонером.
8) Вiдповiдно перелiку акцiонерiв, яким надсиласться письмове повiдомлегrня про
проведення позачерГових загаJIьних зборiв Товариства, складеному станом на 0б жовтня
202l р., загальна кiлькiсть простих iменних акцiй становитЬ б |07 456 штук, у т. ч.
голосуючих акцiй - 5 864 |22 птук.

Наглядова Рада ПАТ <КиiЪпроект))

Щиректор
ПАТ кКиТвпроект)) Гучало П.С.

28,10.202l р.
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