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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 
ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 
2. Код за ЄДРПОУ: 14309572 
3. Місцезнаходження: 18000 Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв 
Перемоги, буд. 5/1 
4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 66-28-79, 66-35-54 
5. Електронна поштова адреса: 14309572@afr.com.ua, priborzavod@ukr.net 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: http://pribor.ck.ua 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст Повідомлення  
Рішенням Наглядової ради АТ "ЧПЗ" від 19.09.2018 року (Протокол № 4/18 засідання 
Наглядової ради від 19.09.2018 року) прийнято рішення про відсторонення Генерального 
директора Колесника Андрія Валерійовича, згоди посадової особи на розкриття інформації 
щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: рішення 
Наглядової ради про відсторонення Генерального директора Колесника А.В. від здійснення 
повноважень до завершення позачергової ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства 
та Дочірного підприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" або до іншого строку визначеного Наглядовою 
радою окремим рішенням. Посадова особа не є акціонером товариства і  не володіє часткою у 
статутному капіталі товариства.  Особа перебувала на посаді  Генерального директора з 
11.05.2017 року.  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.  
Рішенням Наглядової ради АТ "ЧПЗ" від 19.09.2018 року (Протокол № 4/18 засідання 
Наглядової ради від 19.09.2018 року) обрано головного бухгалтера Зиму Лесю Анатоліївну, 
особою, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора товариства на час 
відсторонення Генерального директора Колесника Андрія Валерійовича. Згоди посадової особи 
на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Особа обрана на посаду до 
завершення позачергової ревізії фінансово-господарської діяльності Товариства та Дочірного 
підприємства "ЗЕТА" ПрАТ "ЧПЗ" або до іншого строку визначеного Наглядовою радою 
окремим рішенням. Зима Л.А. не є акціонером товариства і  не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний 
бухгалтер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Тимчасово виконуюча обов'язки генерального директора Зима Леся Анатоліївна 24.09.2018 


