
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента                  Приватне акціонерне товариство   
                                                                            “Черкасицивільпромпроект”
1.2. Організаційно-правова форма                  Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ           02497751
       емітента                                                        
1.4. Місцезнаходження емітента                      18002, м.Черкаси, бул.Шевченка,242/1
1.5. Міжміський код, телефон та
       факс емітента                                               (0472) 37 72 30, факс (0472) 32 86 75
1.6. Електронна пошта         project@uch.net
1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет,
       яка додатково використовується                 
       емітентом для розкриття інфрмації            www.project.ck.ua
1.8. Вид особливої інформації                            Відомості про зміну складу посадових осіб
                                                                               емітента
2. Текст повідомлення
 Загальними зборами акціонерів ПрАТ “Черкасицивільпромпрокт” від 24.04.2013 
№ 24 було прийняте рішення:
2.1. Про припинення повноважень (звільнення), а саме:

-  з посади директора Нагорного Анатолія Івановича. Частка у статутному капіталі- 
70,59% (14394шт.). Займав посаду начальника АПМ-2, голови наглядової ради. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

-  з посади голови  наглядової ради Нагорного Володимира Анатолійовича. Частка 
у статутному капіталі — 0,049% (10шт.).  Займав посаду головного архітектора проектів. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- з посади члена наглядової ради Нагорну Любов Іванівну. Частка у статутному 
капіталі 0,049 (10шт.). Займала посаду головного  фахівця-архітектора. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- з посади члена наглядової ради Нагорного Віктора Анатолійовича. Частка у 
статутному капіталі 0,049(10шт). Займав посаду доцента кафедри економічної 
кібернетики ЧНУ, начальника сектору інформаційних технологій. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- з посади члена наглядової ради Больбу Ніну Олександрівну. Частка у статутному 
капіталі 0% (0шт.). Займала посаду головного фахівця -конструктора.
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

-  з посади члена наглядової ради Бугайчук Галину Валентинівну. Частка у 
статутному капіталі — 0,049% (10шт.). Займала посаду головного фахівця-сантехніка. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- з посади голови ревізійної комісії Ткачеву Євгенію Григорівну. Частка у 
статутному капіталі — 0,005% (1шт.). Займала посаду головного фахівця-електрика. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- з посади члена ревізійної комісії Решетняка Сергія Володимировича. Частка у 
статутному капіталі -1,65% (337 шт.). Займав посаду головного фахівця архітектора АС-
1. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- з посади члена наглядової ради Шептицьку Людмилу Максимівну. Частка у 
статутному капіталі — 0,76% (155шт.). Займала посаду завідуючої комор и 
господарського відділу. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.
2.2. Про призначення, а саме:

- призначено на посаду директора Нагорного Анатолія Івановича. Частка у 
статутному капіталі- 70,59% (14394шт.). Займав посаду голови наглядової ради. Строк, 
на який призначається посадова особа — 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі 
та посадові злочини не має;
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-  призначено на посаду голови  наглядової ради Нагорного Володимира 
Анатолійовича. Частка у статутному капіталі — 0,049% (10шт.).  Займав посаду 
головного архітектора проектів. Строк, на який призначається посадова особа — 3 роки. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- призначено на посаду члена наглядової ради Нагорну Любов Іванівну. Частка у 
статутному капіталі 0,049 (10шт.). Займала посаду головного  фахівця-архітектора. 
Строк, на який приначається посадова особа — 3 роки. Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має;

- призначено на  посаду члена наглядової ради Нагорного Віктора Анатолійовича. 
Частка у статутному капіталі 0,049(10шт). Займав посаду доцента кафедри економічної 
кібернетики ЧНУ, начальника сектору інформаційних технологій. Строк, на який 
призначається посадова особа — 3 роки. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має;

- призначено на  посаду члена наглядової ради Больбу Ніну Олександрівну. Частка 
у статутному капіталі 0% (0шт.). Займала посаду головного фахівця -конструктора. 
Строк, на який призначається посадова особа — 3 роки. Непогашених
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

-  призначено на  посаду члена наглядової ради Бугайчук Галину Валентинівну. 
Частка у статутному капіталі — 0,049% (10шт.). Займала посаду головного фахівця-
сантехніка. Строк, на який призначається посадова особа — 3 роки. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- призначено на  посаду голови ревізійної комісії Ткачеву Євгенію Григоривну. 
Частка у статутному капіталі — 0,005% (1шт.). Займала посаду головного фахівця-
електрика. Строк, на який призначається посадова особа — 3 роки. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- призначено на  посаду члена ревізійної комісії Решетняка Сергія 
Володимировича. Частка у статутному капіталі -1,65% (337 шт.). Займав посаду 
головного фахівця архітектора АС-1. Строк, на який приначається посадова особа — 3 
роки. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має;

- призначено на посаду члена наглядової ради Шептицьку Людмилу Максимівну. 
Частка у статутному капіталі — 0,76% (155шт.). Займала посаду завідуючої комор и 
господарського відділу. Строк, на який призначається посадова особа — 3 роки. 
Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади

Директор                                                                             А.І.Нагорний


