Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність та достовірність
Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення
про
розкриття
інформації
емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Авдеюк Iлля Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.05.2018

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КДЗ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
85300, мiсто Покровськ, вулиця Шмiдта, будинок 3
4. Код за ЄДРПОУ
00191738
5. Міжміський код та телефон, факс
(06239)2-04-10,9-63-83, 062(332-07-51)
6. Електронна поштова адреса
raylyan@gir.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.05.2018
(дата)

2. Повідомлення опубліковано 100 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
29.05.2018
у*
фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на
сторінці

www.dinas.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

29.05.2018
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.05.2018

звільнено

Генеральний
директор

Авдеюк Iлля
Миколайович

ВК 946371
10.10.2012 Iллiчiвським РВ у м. Марiуполi ГУ ДМС
України в Дон.обл.

0

Зміст інформації:
Генеральний директор Авдеюк Iлля Миколайович (ВК 946371 Iллiчiвським РВ у м. Марiуполi ГУ ДМС України в Дон.обл. 10.10.2012)
достроково, з 23.05.2018р., звiльнено (припинено повноваження) як генерального директора одноосiбного виконавчого органу, в зв’язку з
переобранням генерального директора одноосiбного виконавчого органу - генеральним директором колегiального виконавчого органу
(дирекцiї), за рiшенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради вiд 23.05.2018р.) у вiдповiдностi до зареєстрованої нової
редакцiї Статуту Товариства (дата проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства – 23.05.2018 р.) згiдно з рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018р. на яких прийнято та затверджено рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства,
шляхом викладення його у новiй редакцiї, у т.ч., якi передбачають скасування одноосiбного виконавчого орану та утворення колегiального
виконавчого органу – дирекцiя, у т.ч., генеральний директор (протокол загальних зборiв вiд 23.04.2018р.) та власного бажання особи. Особа
перебувала на посадi з 21.06.2017 р. згiдно рiшення наглядової ради вiд 16.06.2017 р. та власного бажання. В СК розмiром пакету акцiй або
часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

23.05.2018

призначено

Зміст інформації:

Генеральний
директор
(Голова
колегiального
виконавчого
органу дирекцiї)

Авдеюк Iлля
Миколайович

ВК 946371
10.10.2012 Iллiчiвським РВ у м.Марiуполi ГУ ДМС
України в Дон.обл.

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Генеральний директор (Голова колегiального виконавчого органу - дирекцiї) Авдеюк Iлля Миколайович (ВК 946371 Iллiчiвським РВ у м.
Марiуполi ГУ ДМС України в Дон.обл. 10.10.2012) призначено (обрано/переобрано) 23.05.2018р. рiшенням наглядової ради Товариства
(протокол наглядової ради вiд 23.05.2018р.) у вiдповiдностi до зареєстрованої нової редакцiї Статуту Товариства (дата проведення державної
реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства – 23.05.2018 р.) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018р. на яких
прийнято та затверджено рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї, у т.ч., якi передбачають
скасування одноосiбного виконавчого орану та утворення колегiального виконавчого органу – дирекцiя, у т.ч., генеральний директор (протокол
загальних зборiв вiд 23.04.2018р.) та власного бажання особи. Строк, на який призначено/обрано особу - безстроково, але, за вимогами нової
редакцiї Статуту товариства, наглядова рада товариства, у будь-який термiн, повноважна здiйснювати дiї щодо обрання/переобрання/тощо, на
будь-який строк. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi
посади протягом останнiх 5р.: заступник начальника цеху з пiдготовки виробництва, головний iнженер комбiнату, головний iнженер заводу,
генеральний директор одноособового виконавчого органу ПРАТ «КДЗ».

23.05.2018

призначено

Директор з
економiки та
фiнансiв
(член
колегiального
виконавчого
органу)

Бурлаку Неля Iванiвна

СЮ 258354
12.07.2012 Пологовським РВ УМВС України в
Запорiжзькiй обл.,12.07.12

0

Зміст інформації:
Директор з економiки та фiнансiв (член колегiального виконавчого органу) Бурлаку Неля Iванiвна (СЮ 258354 Пологовським РВ УМВС
України в Запорiжзькiй обл.,12.07.12) призначено/обрано 23.05.2018р. рiшенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради вiд
23.05.2018р.) у вiдповiдностi до зареєстрованої нової редакцiї Статуту Товариства (дата проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту
Товариства – 23.05.2018 р.) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. на яких прийнято та затверджено
рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї, у т.ч., якi передбачають скасування одноосiбного
виконавчого орану та утворення колегiального виконавчого органу – дирекцiя, у т.ч., генеральний директор (протокол загальних зборiв вiд

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

23.04.2018р.) та власного бажання особи. Строк, на який призначено/обрано особу - безстроково, але, за вимогами нової редакцiї Статуту
товариства, наглядова рада товариства, у будь-який термiн, повноважна здiйснювати дiї щодо обрання/переобрання/тощо, на будь-який строк.
В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади протягом
останнiх 5р.: ПРАТ «Гiрничо-добувна компанiя «Мiнерал» з 28.09.2005 по 05.12.16р. – заступник директора по економiки та фiнансiв, ПРАТ
«КДЗ» - Директор з економiки та фiнансiв, у т.ч. й дату складання звiту.

23.05.2018

призначено

Начальник
юридичного
вiддiлу (член
колегiального
виконавчого
органу)

Ярошевич Iван
Сергiйович

ВА 445137
17.10.1996 Володарським РВ УМВС України в
Донецькiй обл.

0

Зміст інформації:
Начальник юридичного вiддiлу (член колегiального виконавчого органу) Ярошевич Iван Сергiйович (ВА 445137 виданий Володарським РВ
УМВС України в Донецькiй обл.,17.10.1996) призначено/обрано 23.05.2018р. рiшенням наглядової ради Товариства (протокол наглядової ради
вiд 23.05.2018р.) у вiдповiдностi до зареєстрованої нової редакцiї Статуту Товариства (дата проведення державної реєстрацiї нової редакцiї
Статуту Товариства – 23.05.2018 р.) згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 23.04.2018 р. на яких прийнято та
затверджено рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї, у т.ч., якi передбачають скасування
одноосiбного виконавчого орану та утворення колегiального виконавчого органу – дирекцiя, у т.ч., генеральний директор (протокол загальних
зборiв вiд 23.04.2018р.) та власного бажання особи. Строк, на який призначено/обрано особу - безстроково, але, за вимогами нової редакцiї
Статуту товариства, наглядова рада товариства, у будь-який термiн, повноважна здiйснювати дiї щодо обрання/переобрання/тощо, на будь-який
строк. В СК розмiром пакету акцiй або часткою не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади
протягом останнiх 5р.: начальник юридичного вiддiлу ПРАТ «КДЗ», у т.ч. й дату складання звiту.

