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
(посада)

Зелiнський Едуард Францович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)
М.П.

28.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "ІТТ-Плаза"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ,, вул. Фiзкультури, 30

4. Код за ЄДРПОУ

21633867

5. Міжміський код та телефон, факс

(044) 287-14-47, 287-04-10

6. Електронна поштова адреса

itt-plaza@atrep.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
2. Повідомлення опубліковано у
*

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

№ 82(2336), Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.itt-plaza.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.04.2016
(дата)

* Зазначається при поданні до Комісії.

27.04.2016
(дата)
28.04.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії

Зміни (призначено,
звільнено, обрано
або припинено
повноваження)
1
2
26.04.2016 Звільнено

Посада *

3
Голова Наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної
особи
4
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Творча
архітектурна майстерня
"Архітекта"

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)** або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
5
д/в, 35570327, д/в

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у
відсотках)
6
0,000000

Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІТТ-ПЛАЗА" (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р), було прийняте рішення про
звільненя з посади Голови Наглядової Ради Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Творча архітектурна майстерня "Архітекта" (мiсцезнаходження:
03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30, Код за ЄДРПОУ 35570327), в особi представника - Логінова Михайла Миколайовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий
Святошинським РВ ГУ ДМВС України в місті Києві 10.01.2013 р.), що дiє вiд iменi акцiонера Товариства у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Часткою у
статутному капiталi ПАТ "IТТ-Плаза" не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi Голови
Наглядової Ради Товариства ПАТ "IТТ-Плаза" один рік.
26.04.2016 Звільнено
Член Ревізійної Комісії
Горiлей Оксана Сергiївна
СК, 278628, 02.11.1996,
0,000000
Броварським РУГУ МВС
України в м. Києві
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІТТ-ПЛАЗА" (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р), було прийняте рішення про
звільненя з посади Члена ревізійної комісії Горiлей Оксану Сергiївну (паспорт СК 278628, виданий 02.11.1996 Броварським РУГУ МВС України в м. Києві). Часткою
у статутному капiталi ПАТ "IТТ-Плаза" не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi Член
Ревізійної комісії Товариства ПАТ "IТТ-Плаза" 5 років.
26.04.2016 Призначено
Голова Наглідової Ради
Логінов Михайло Миколайович ТТ, 143988, 10.01.2013,
26,001550
Святошинським РВ ГУ ДМВС
України в місті Києві
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІТТ-ПЛАЗА" (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р), було прийняте рішення про
призначення на посаду Голови Наглядової Ради Товариства Логінова Михайла Миколайовича (паспорт: серiї ТТ № 143988, виданий Святошинським РВ ГУ ДМВС
України в місті Києві 10.01.2013 р.). Частка посадової особи у статутному капiталi ПАТ "IТТ-Плаза" 26,001555 %. Посадова особа призначена строком до вiдповiдного
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: директор ПрАТ IК "IТТ-iнвест". Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2016 Призначено
Член Ревізійної Комісії
Давидьянць Зінаїда Михайлівна МЕ, 029840, 25.04.2002,
0,000000
Голосіївським РУ ГУМВС
України в місті Києві
Зміст інформації:
Загальними зборами акціонерів ПАТ "ІТТ-ПЛАЗА" (далі за текстом - Товариство) від 26.04.2016р. (протокол № 1/2016 від 26.04.2016р), було прийняте рішення про

призначення на посаду Член Ревізійної Комісії Давидьянць Зінаїду Михайлівну ( паспорт : серія МЕ № 029840, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в місті
Києві, 25.04.2002р.). Часткою у статутному капiталi ПАТ "IТТ-Плаза" не володіє. Посадова особа призначена строком до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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