
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата вчиненн

я дії  

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваженн

я) 

Посада*  

Прізвище, ім'я, по 

батькові або 

повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

18.01.2021 

припинено 

повноваженн

я 

Генеральн

ий 

директор 

Нагорнюк 

Людмила 

Касимівна 

33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Рішенням акціонера ПрАТ КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 

від 18.01.2021 р. 

Посадова особа Нагорнюк Людмила Касимівна (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210), яка 

займала посаду Генеральний директор, припиняє  повноваження 28.01.2021 р. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0,00%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, до якого особа виконує повноваження -  до 28.01.2021р.  

            

18.01.2021 обрано 

Генеральн

ий 

директор 

Нагорнюк 

Людмила 

Касимівна 

33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання на посаду Генерального директора прийнято Рішенням акціонера ПрАТ  КУА 

"ФОРУМ"  № 1/2021 від 18.01.2021 р. 

Посадова особа Нагорнюк Людмила Касимівна (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210) 

призначається на посаду з 29.01.2021 р. строком на 1 (один) рік  до 28.01.2022 р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Інші посади, які обіймає особа протягом останніх п'яти років: 

Керівник ТОВ "ПРОВІТА МЕНЕДЖМЕНТ", код 36593387, 

Генеральний директор ПрАТ КУА "ФОРУМ" , код 33106210, з 19.01.2012 р по теперішній час. 

Розмір  частки статутного капіталу , які належать цій особі:  0,00%.  

            

18.01.2021 

припинено 

повноваженн

я 

Голова 

Наглядової 

ради 

Акуленка Юрія 

Володимировича 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято  Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 

від 18.01.2021 р. 



Посадова особа Акуленко Юрій Володимирович (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210), 

який займав посаду Голови Наглядової ради, припиняє повноваження 28.01.2021 р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, до якого особа виконує повноваження -  до 28.01.2021р.  

            

18.01.2021 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Акуленко Юрій 

Володимирович 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 від 

18.01.2021 р. 

Посадова особа Акуленко Юрій Володимирович (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210) 

призначається на посаду Голови Наглядової ради з 29.01.2021р строком на 1 (один) рік до 28.01.2022 р 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

За останні 5 років працює: 

Начальником юридичного департаменту ПрАТ КУА «ФОРУМ», код 33106210 -  до теперішнього часу; 

членом Наглядової ради ПрАТ КУА «ФОРУМ», код 33106210 – з 20.01.2013 по 03.04.2018р; 

Головою Наглядової ради ПрАТ КУА «ФОРУМ», код 33106210 – з 04.04.2018  до теперішнього часу; 

ПрАТ ЮПП  (код  30573721)  Заступник голови Налядової  ради з 29.05.2019 – до  теперішнього часу; 

ПрАТ Коростенський Завод МДФ (код  37079170)  Член Наглядової  ради -  з 07.05.2010р. до 

теперішнього часу; 

АТ ДНІПРОВАГОНРЕМБУД (код  00554514 )  Голова Наглядової  ради з 29.08.2019 р. до теперішнього 

часу; 

ТОВ «ЗЕМЛЯ-48»  (код 34524945)            Керівник  з 01.02.2020 р. - до теперішнього часу; 

ТОВ «ФОРУМ-КОНСАЛТИНГ» (код 33056275)  Керівник з 24.12.2013 р по теперішній час; 

ТОВ «УКРОБОРОНПЛЮС»  (код 39392471)        Керівник з 25.02.2020 р. по теперішній час; 

ТОВ «ГРАНД ХОЛДИНГ ІНВЕСТ»  (код 39589132)       Керівник з 19.01.2015 р. по теперішній час; 

Має частки в господарчих товариствах: 

ТОВ «УКРОБОРОНПЛЮС»  (код 39392471) - 4,9%   на   4 900,00 грн; 

ТОВ «АТЛАНТІК» (код 31567572) - 1% на 118,00  грн; 

ТОВ «ПАРУС-2008» (код 33807442) - 0,04% на 41 200,00 грн; 

ТОВ «АМІЦИС ІВЕНТ ГРУП»  (код 38941359)   90 % на 900,00 грн; 

ТОВ «ЕПОХА-С» (код 32593954) -           90 % на  13 024 800,00 грн; 

ТОВ «ВОЛНАТ ГЛОБАЛ» (код 39411745) - 1% на  4555,23 грн; 

ТОВ «ГРАНД ХОЛДИНГ ІНВЕСТ» (код 39589132) -    0,000015% на 100,00 грн;  

            

18.01.2021 Звільнено 

Член 

Наглядової 

ради 

Осташевська 

Валентина 

Вікторівна 

33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 

від 18.01.2021 р. 

Посадова особа Осташевська Валентина Вікторівна (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210), 

яка займала посаду Члена Наглядової ради, припиняє повноваження 28.01.2021 р, 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 



Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, до якого особа виконує повноваження -  до 28.01.2021р.  

            

18.01.2021 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Осташевська  Вал

ентина Вікторівна 
0,00 0 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання прийнято Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 від 18.01.2021 р. 

Осташевську  Валентину Вікторівну (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210) обрано на 

посаду Члена Наглядової ради з 29.01.2021 р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі  0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: 1 (один) рік до 28.01.2022р 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

Генеральний директор ТОВ «Готель Менеджмент», ЄДРПОУ 36413399; з 13.05.2016 р. по теперішній 

час;  

Внутрішній аудитор ПрАТ «КУА «ФОРУМ», ЄДРПОУ 33106210, з 02.04.2013р. по 12.05.2016 р. 

Член Наглядової ради ПрАТ «КУА «ФОРУМ», ЄДРПОУ 33106210, з 03.04.2018р по теперішній час  

            

18.01.2021 Звільнено 

Член 

Наглядової 

ради 

Юрушев 

Валерій  Леонідов

ич 

33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято 

Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 

1/2021 від 18.01.2021 р. Посадова особа Юрушев Валерій  Леонідович (ідентифікаційний код юридично

ї особи 33106210), що займав посаду Член Наглядової ради, припиняє повноваження  28.01.2021.р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, до якого особа виконує повноваження -  до 28.01.2021р.  

            

18.01.2021 Призначено 

Член 

Наглядової 

ради 

Юрушев Валерій 

Леонідович 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання прийнято Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 від 18.01.2021 р. 

Посадова особа Юрушев Валерій Леонідович (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210), 

обраний на  посаду Члена Наглядової ради, з 29.01.2021 р Строк, на який обирається на посаду: 1 (один) 

рік  до 28.01.2022 р 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



За останні 5 років працював директором ТОВ "Тандем ЛТД" (ЄДРПОУ - 21998913)   з 01.01.2016р. до 

29.03.2019 р., головою Наглядової ради ТОВ "Тандем ЛТД" (ЄДРПОУ - 21998913) з 02.09.2019 і  по 

теперішній час. 

Володіє часткою 28,32%, що складає 9 220 593,28 грн в ТОВ "Тандем ЛТД" (ЄДРПОУ - 21998913).  

            

18.01.2021 Призначено 

Голова 

Ревізійної 

комісії 

Юрушева 

Світлана 

Миколаївна 

33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 від 

18.01.2021 р. 

Посадова особа Юрушева Світлана Михайлівна (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210) 

призначена на посаду Голови Ревізійної комісії  з 29.01.2021 р строком на 1 (один) рік  до 28.01.2022 р 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

За останні 5 років працювала     начальником відділу фінансової аналітики ТОВ "Тандем ЛТД" 

(ЄДРПОУ - 21998913)   з 01.01.2016р. до 31.03.2019р., директором ТОВ "Тандем ЛТД" (ЄДРПОУ - 

21998913) з 01.04.2019 і  по теперішній час. 

Володіє часткою 47,1%, що складає 15 336 131,06 грн  в ТОВ "Тандем ЛТД" (ЄДРПОУ - 21998913).  

            

18.01.2021 Призначено 

Заступник  

Голови 

Ревізійної 

комісії 

Романова 

Маргарита  Миха

йлавна 

33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 1/2021 від 

18.01.2021 р. 

Посадова особа Заступник  Голови Ревізійної комісії (ідентифікаційний код юридичної особи 33106210) 

Романова Маргарита  Михайлавна призначена на посаду з 29.01.2021 р. строком на 1 (один) рік  до 

28.01.2022р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

За останні 5 років працює начальником відділу кадрів  з 01.01.2016 і по теперішній час, часток в інших 

товариствах не має.  

            

18.01.2021 Призначено 

Член 

Ревізійної 

комісії 

Силенюк Лариса 

Іванівна 
33106210 0 

Зміст інформації:    Рішення про призначення прийнято Рішенням акцірнера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"  № 

1/2021 від 18.01.2021 р. 

Посадова особа Член Ревізійної комісії (дентифікаційний код юридичної особи 33106210) Силенюк 

Лариса Іванівна призначена на посаду з 29.01.2021р. строком на 1 (один) рік  до 28.01.2022р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



За останні 5 років працювала  заступником директора  ТОВ "Тандем ЛТД" (ЄДРПОУ - 21998913) з 

01.01.2016р по 31.12.2016 р, першим заступником директора ТОВ "Тандем ЛТД" (ЄДРПОУ - 21998913) 

- з 01.01.2017 р і по теперішній час.  Часток в інших товариствах не має.  

  

_________________ 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють 

повноваження) на кожну посаду. 

  

  

  

  

  

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

1 
припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної 

комісії 

Самчук Катерина 

Іванівна 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ" №2/2020 від 22.06.2020р. припинити  повноваження 

посадової особи з 30.06.2020р,(ідентифікаційний код юридичної особи 33106210).   Володiла часткою в 

статутному капіталі емiтента 0,00% у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.  

            

2 
припинено 

повноваження 

Заступник Голови 

Ревізійної комісії 

Литвиненко Iрина 

Юрiївна 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ" №2/2020 від 22.06.2020р. припинити  повноваження 

посадової особи з 30.06.2020р,(ідентифікаційний код юридичної особи 33106210).   Володiла часткою в 

статутному капіталі емiтента 0,00% у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.  

            

3 
припинено 

повноваження 

Член Ревізійної 

комісії 

Колеснiк Вiра 

Миколаївна 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ" №2/2020 від 22.06.2020р. припинити  повноваження 

посадової особи з 30.06.2020р,(ідентифікаційний код юридичної особи 33106210).   Володiла часткою в 

статутному капіталі емiтента 0,00% у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.  

            

4 обрано 
Голова Ревізійної 

комісії 

Юрушева Світлана 

Михайлівна 
33106210 0 

Зміст інформації:  



Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"(ідентифікаційний код юридичної особи 

33106210)за №2/2020 від 22.06.2020р. обрано на посаду з 01.07.2020 р, строком  на 1 (один) рік. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00% у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

            

5 обрано 
Заступник  Голови 

Ревізійної комісії 

Романова 

Маргарита  Михайлавна 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"(ідентифікаційний код юридичної особи 

33106210)за №2/2020 від 22.06.2020р. обрано на посаду з 01.07.2020 р, строком  на 1 (один) рік. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00% у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

            

22.06.2020 обрано 
Член Ревізійної 

комісії 

Силенюк Лариса 

Іванівна 
33106210 0 

Зміст інформації:  

Рішенням акціонера ПрАТ  КУА "ФОРУМ"(ідентифікаційний код юридичної особи 33106210)за №2/2020 

від 22.06.2020р. обрано на посаду з 01.07.2020 р, строком  на 1 (один) рік. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0,00% у розмірі 0,00 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 


