
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ-1» 

2. Код за ЄДРПОУ 21517799 

3. Місцезнаходження 03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2 

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 591-64-35 (044) 591-64-80 

5. Електронна поштова адреса zbv-1@zbv-1.com.ua  

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

http://zbv-1.com.ua  

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

  

ІІ. Текст повідомлення 

15.09.2017 Приватне акціонерне товариство «Завод будівельних виробів-1» (надалі- Товариство) отримало 

повiдомлення акцiонера - Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕТА» про замiну члена Наглядової ради  

Товариства – представника акцiонера Коптегіна Михайла Вячеславовича на Романця Сергія Володимировича. 

На пiдставi повiдомлення акцiонера (лист  ТОВ «АРЕТА»  за вих. №6/09-2017 вiд 06.09.2017) про замiну члена 

Наглядової ради – представника акцiонера Коптегіна Михайла Вячеславовича на Романця Сергія 

Володимировича, призначено членом Наглядової ради Товариства Романця Сергія Володимировича (не надав 

згоди на розкриття паспортних даних). Не володіє часткою в статутному капiталi Товариства. Не володiє пакетом 

акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено: 

згiдно зі статутом. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiст – Консорцiум 

«Iндустрiальна група»; iнженер з технiчного нагляду – ПрАТ «Iнститут розвитку менеджменту»; iнженер 

проектно-кошторисного вiддiлу – Корпорацiя Альтiс-Холдинг; iнженер 1-ї категорiї виробничого вiддiлу – ДП 

«ЕКОС» АТ ХК «Київмiськбуд». Особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АРЕТА».  

На пiдставi повiдомлення акцiонера (лист  ТОВ «АРЕТА»  за вих. №6/09-2017  вiд 06.09.2017) про замiну члена 

Наглядової ради – представника акцiонера Коптегіна Михайла Вячеславовича на Романця Сергія 

Володимировича, припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Коптегіна Михайла 

Вячеславовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Не володiє часткою в статутному капiталi 

Товариства. Не володiє пакетом акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi члена Наглядової ради: з 24.04.2017 по 14.09.2017. 

Також до обрання на цю посаду посадова особа перебувала на посаді секретаря Наглядової ради Товариства. 

Особа була представником акцiонера Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕТА».  

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства, засiдання якої вiдбулось 15 вересня 2017 року (протокол 

№230/Т/2017 вiд 15.09.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Товариства, а саме:  

Члена Наглядової ради Романця Сергiя Володимировича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 

обрано секретарем Наглядової ради. Строк на який призначено: згiдно зі статутом. Посадова особа є 

представником акцiонера Товариства - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АРЕТА». Посадова особа 

часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: спецiалiст – Консорцiум «Iндустрiальна група»; 

iнженер з технiчного нагляду – ПрАТ «Iнститут розвитку менеджменту»; iнженер проектно-кошторисного 

вiддiлу – Корпорацiя Альтiс-Холдинг; iнженер 1-ї категорiї виробничого вiддiлу – ДП «ЕКОС» АТ ХК 

«Київмiськбуд». 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є замiна члена Наглядової 

ради Товариства - представника акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «АРЕТА». 

 

ІІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади Генеральний директор Антоненко Олександр Володимирович 18.09.2017 

mailto:zbv-1@zbv-1.com.ua
http://zbv-1.com.ua/

