
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Завод обважнювачiв" 

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751 

3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олекси Тихого, 99 

4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96 

5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://kzu.com.ua/ 

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст Повідомлення  
У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити 

повноваження Члена Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава такого 

рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 

14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 

пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,005365%. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) Наглядової ради 

Товариства з 28.04.2016 р. У зв'язку з припиненням повноважень як члена Наглядової ради, 

припинено повноваження, як Голови Наглядової ради. 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити 

повноваження Члена Наглядової ради Стрельнiкової Ганни Володимирiвни. Підстава такого 

рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 

14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2016 р.  

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити 

повноваження Члена Наглядової ради Дунайного Сергія Миколайовича. Підстава такого 

рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 

14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 

пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,000024%. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 

Товариства з 28.04.2016 р.  

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити 

повноваження Члена Наглядової ради Полякова Олександра Олександровича. Підстава такого 

рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 

14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір 

пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,000036%. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради 

Товариства з 28.04.2016 р.  

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити 



повноваження Члена Наглядової ради Золотарьової Ольги Миколаївни. Підстава такого 

рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 

14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 28.04.2016 р.  

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом 

Наглядової ради, представника акціонера Нагінського В.Й., Машира Романа Володимировича. 

Підстава такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. 

(Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 

надано. Термін, на який обрано: до переобрання. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять 

років: начальник ділянки поверхневої. 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом 

Наглядової ради, акціонера, Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава такого рішення: 

рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 

р.).Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій 

емітента, які належать особі, - 0,005365%. Термін, на який обрано: до переобрання. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять 

років: директор, заступник голови правлiння з розвитку. 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням змін та доповнень до 

Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення кількісного складу Наглядової ради, 

14.12.2017 року загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом 

Наглядової ради, акціонера, Полякова Олександра Олександровича. Підстава такого рішення: 

рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). 

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: до 

переобрання. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 0,000036%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять 

років: заступник начальника відділу постачання. 

Членами Наглядової ради Товариства 14.12.2017 року прийнято рішення обрати Головою 

Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава такого рішення: рішення 

Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать 

особі, - 0,005365%. Термін, на який обрано: до переобрання. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: 

директор, заступник голови правлiння з розвитку. 

Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення достроково припинити 

повноваження члена Правління Пасiковського Вiталiя Аскольдовича. Підстава такого рішення - 

рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 

р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не 

володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа 

перебувала на посаді Члена Правління Товариства з 28.04.2016 р.  

Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення обрати членом Правління Галя 

Ігоря Степановича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 

14.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних 

даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Термін, на який обрано: до 

переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік 

попередніх посад за останні п'ять років: директор з виробництва та технічним питанням з 



обладнання. 

Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення обрати членом Правління 

Євдокимову Олену Олександрiвну. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради 

Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття 

паспортних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Термін, на 

який обрано: до переобрання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний бухгалтер, заступник головного 

бухгалтера. 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. В.о. Голови правління    Козьменко О.О.    15.12.2017 


