Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Антоненко Олександр
Володимирович

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

08.10.2014

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03680, м. Київ, вул. Пшенична, 2
4. Код за ЄДРПОУ
21517799
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 403-30-57 403-03-07
6. Електронна поштова адреса
zbv-1@zbv-1.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

08.10.2014
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

№193(1946) Бюлетень "Відомості НКЦПФР" 10.10.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://zbv-1.com.ua/
(адреса сторінки)

1

в мережі Інтернет

(дата)

10.10.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
прийняття
обрано або
рішення
припинено
повноваження)

Посада

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

1

2

3

4

5

6

07.10.2014

звільнено

Головний
бухгалтер

Жук Надія
Григорівна

особа не надала згоди на
розкриття паспортних
даних

0

Зміст інформації:
На підставі наказу Генерального директора Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – Товариство), від 7 жовтня 2014 року № 66-к, виникла
особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а саме:
Звільнено 07.10.2014 з посади головного бухгалтера Товариства Жук Надію Григорівну
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).
Строк перебування на даній посаді 6 років та 10 місяців.
Підставою для прийняття рішення про зміну посадової особи – головного бухгалтера є
заява Жук Н.Г. про звільнення за власним бажанням з посади головного бухгалтера.
Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
07.10.2014

призначено

Головний
бухгалтер

Долінський
Володимир
Антонович

особа не надала згоди на
розкриття паспортних
даних

0

Зміст інформації:
На підставі рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД
БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» (надалі – Товариство), засідання якої відбулося 7 жовтня 2014
року (протокол № 191/Т/2014 від 07.10.2014) та наказу Генерального директора Товариства №
67-к від 07.10.2014, виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб емітента, а
саме:
З 08.10.2014 на посаду головного бухгалтера Товариства призначено Долінського
Володимира Антоновича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадову
особу призначено на посаду головного бухгалтера Товариства на невизначений термін.
Протягом останніх п’яти років особа обіймала посади: заступник головного бухгалтера
ПрАТ «ЗБВ-1»; заступник головного бухгалтера Консорціуму «ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА».
Посадова особа часткою у статутному капіталі Товариства не володіє.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Підставою прийняття рішення про зміну посадової особи – головного бухгалтера є заява
Жук Н.Г. про звільнення за власним бажанням з посади головного бухгалтера Товариства.
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