Титульний аркуш Повідомлення

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



Гордієнко Євген Іванович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.02.2013
(дата)






Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
	Публічне акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" - ПАТ "КиївЗНДІЕП"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
	Акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження
	01133 м.Київ, бул.Лесі Українки, 26
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	01422826
1.5. Міжміський код та телефон, факс
	+380 (44) 284-94-86, +380 (44) 284-61-86
1.6. Електронна поштова адреса
	pev.zndiep@gmail.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
18.02.2013

(дата)
2.2. Повідомлення
№33 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"

20.02.2013
 опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці
http://zniiep.com.ua/novosti/povidomlennya_pro_viniknennya_
osoblivoi_informacii_pro_emitenta/
в мережі Інтернет
19.02.2013

(адреса сторінки)

(дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення
Зміни (призначено або звільнено)
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
18.02.2013
звільнено
Головний бухгалтер
Закусилова Ірина Альбертівна
- - -
0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора ПАТ "КиївЗНДІЕП" - від 18.02.2013р. № 21 К, Закусилова Ірина Альбертівна звільнена з посади головного бухгалтера з 18.02.2013р. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Підстава для звільнення – заява про звільнення. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 
Перебувала на посаді з 09.08.2011р. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
18.02.2013
призначено
Тимчасово виконуючий обов’язки головного бухгалтера
Пономар Олексій Васильович
- - -
0
Зміст інформації:
Наказом Генерального директора ПАТ "КиївЗНДІЕП" - від 18.02.2013р. № 21К Пономаря Олексія Васильовича призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки головного бухгалтера з 19.02.2013 р. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Підстава для призначення - заява. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 
Строк, на який призначено посадову особу, - безстроково. 
Інші посади, які обіймала призначена особа протягом своєї діяльності, - заступник головного бухгалтера, ст.економіст, головний бухгалтер, аудитор, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.


