
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.  

 

голова правлiння       Легейда Олександр Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

20.09.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

62418, смт Пiсочин Харкiвського району Харкiвської областi, Кiльцева, 41 

4. Код за ЄДРПОУ 

04852585 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(057) 784-99-09 (057) 784-99-09 

6. Електронна поштова адреса 

aokdsk@kdsk.com.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.09.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 180 (2685) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 22.09.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці kdsk.com.ua в мережі Інтернет 22.09.2017 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

19.09.2017 
припинено 

повноваження 

генеральний 

директор 

Алексанян Ромео 

Аркадiйович 

ММ 534172 

28.03.2000 Пiсочинський ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi 

0.0214 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення наглядової ради АТ "КДБК" вiд 19.09.2017 р. (протокол № 23/17) припинено повноваження Алексаняна Ромео Аркадiйовича 

(паспорт серiї ММ № 534172, видан 28.03.2000 р. Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй областi) як особи, яка 

тимчасово здiйснювала повноваження генерального директора АТ "КДБК"у зв язку зi змiною виконавчого органу товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 0,0214 % в статутному капiталi, що складає 168,00 грн. На посадi перебував 4 

мiсяця.  

19.09.2017 обрано 
голова 

правлiння 

Легейда Олександр 

Петрович 

МК 734746 

23.01.1998 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй областi 

0.00 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення наглядової ради АТ "КДБК" вiд 19.09.2017 р. (протокол № 23/17) Легейду Олександра Петровича (паспорт серiї МК № 

734746, видан 23.01.1998 р. МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областii) обрано на посаду голови правлiння. Володiє 

0,00% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 3 роки. Протягом останнiх п 

яти рокiв обiймав посаду заступника генерального директора АТ "КДБК" з виробництва. 

19.09.2017 обрано 

заступник 

голови 

правлiння 

Алексанян Ромео 

Аркадiйович 

ММ 534172 

28.03.2000 Пiсочинський ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi 

0.0214 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Згiдно рiшення наглядової ради АТ "КДБК" вiд 19.09.2017 р. (протокол № 23/17) Алексаняна Ромео Аркадiйовича (паспорт серiї ММ № 

534172, видан 28.03.2000 р. Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй областi) обрано на посаду заступника голови 

правлiння. Володiє 0,0214% у статутному капiталi, що складає 168,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обрано строком на 3 роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посади 

першого заступника генерального директора АТ "КДБК", з травня 2017 р. - тимчасово виконуючий обов язки генерального директора АТ 

"КДБК". 

19.09.2017 обрано 

член 

правлiння з 

питань 

експлуатацiї 

основних 

фондiв та 

загальних 

питань 

Вереiтiнов Дмитро 

Вiкторович 

ММ 526059 

27.11.2000 МВМ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВСУ в 

Харкiвськiй областi 

0.0013 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення наглядової ради АТ "КДБК" вiд 19.09.2017 р. (протокол № 23/17) Вереiтiнова Дмитра Вiкторовича (паспорт серiї ММ № 

526059, видан 27.11.2000 р. МВМ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВСУ в Харкiвськiй областi) обрано на посаду члена правлiння з питань 

експлуатацiї основних фондiв та загальних питань. Володiє 0,0013% у статутному капiталi, що складає 10,50 грн. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 3 роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посаду заступника генерального 

директора АТ "КДБК" з безпеки.  

19.09.2017 обрано 

член 

правлiння з 

питань 

виробництва 

Кайдалов Сергiй 

Миколайович 

МК 781287 

27.03.1998 Козачо-Лопанським СВМ УМВС України в 

Харкiвськiй областi 

0.00 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення наглядової ради АТ "КДБК" вiд 19.09.2017 р. (протокол № 23/17) Кайдалова Сергiя Миколайовича (паспорт серiї МК № 

781287, видан 27.03.1998 р. Козачо-Лопанським СВМ УМВС України в Харкiвськiй областi) обрано на посаду члена правлiння з питань 

виробництва. Володiє 0,00% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 3 роки. 

Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посади  

головного механiка ПУФСI з ООРА "Спортiнвест", з сiчня 2013 р. - технiчний директор АТ "КДБК".  

19.09.2017 обрано 

член 

правлiння з 

фiнансово-

економiчним 

питань 

Коган Євгенiя Iллiвна 

МК 292794 

10.09.1996 Ленiнський РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвський 

областi 

0.00 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення наглядової ради АТ "КДБК" вiд 19.09.2017 р. (протокол № 23/17) Коган Євгенiю Iллiвну (паспорт серiї МК № 292794, видан 

10.09.1996 р. Ленiнським РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвський областi) обрано на посаду члена правлiння з фiнансово-економiчних питань. Володiє 

0,00% у статутному капiталi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано строком на 3 роки. Протягом останнiх п 

яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера АТ "КДБК" 

 


