
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    Колесник Андрій Валерійович 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

17.01.2019 
(дата) 

 
 
 
 
 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 
 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 18000 Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв Перемоги, буд. 
5/1 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 14309572 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 0(472) 66-28-79, 66-35-54 
6. Електронна поштова адреса 
 14309572@afr.com.ua, priborzavod@ukr.net 
 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
18.01.2019 
09:22:56 

 (дата) 
2. Повідомлення     
 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://pribor.ck.ua в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

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 

16.01.2019 набуто повноважень Генеральний директор Колесник Андрій Валерійович - 0 

Зміст інформації: 

Наглядова рада АТ "ЧПЗ" від 16.01.2019 року (Протокол № 1/2019 засідання Наглядової ради від 16.01.2019 року) вирішила, що Колесник Андрій Валерійович приступає 

до виконання обов'язків Генерального директора у зв'язку з наслідком (фактом) завершення інвентарізації (Довідка про проведення суцільної інвентарізації Товариства 

станом на 30.10.2018 року). Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Колесник А.В. приступає до виконання обов'язків 

Генерального директора, на невизначений термін. Колесник А.В. не є акціонером товариства і  не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор, голова правління, голова Смілянської райдержадміністрації Черкаської області. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

16.01.2019 припинено 

повноваження 

Тимчасово виконуючий 

обов'язки генерального 

директора  

Зима Леся Анатоліївна  - 0 

Зміст інформації: 

Наглядова рада АТ "ЧПЗ" від 16.01.2019 року, від 05.12.2018 року, від 19.09.2018 (Протоколи №1/2019, № 5/2018,  № 4/2018, засіданнь Наглядової ради) вирішила, що 

припиняється  виконання обов'язків тимчасово виконуючого обов'язки  генерального директора Зими Лесі Анатоліївни. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку 

з поверненням повноважень Генерального директора Колесника Андрія Валерійовича та в зв'язку з наслідком (фактом) завершення інвентаризації 30.10.2018 року  

(Довідка про проведення суцільної інвентарізації Товариства станом на 30.10.2018 року). Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 

отримано. Термін перебування Зими Л.А. на посаді тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора з 19.09.2018 року по 16.01.2019 року. Зима  Л.А. не є 

акціонером товариства і  не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 


