
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.  

 

Генеральний директор       
Антоненко Олександр 

Володимирович 

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

  
М.П. 

 

25.04.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

03180, м. Київ, вул. Пшенична, 2 

4. Код за ЄДРПОУ 

21517799 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 591-64-35 (044) 591-64-80 

6. Електронна поштова адреса 

zbv-1@zbv-1.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://zbv-1.com.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 фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

24.04.2017 
припинено 

повноваження 

голова 

Наглядової 

ради 

Семенова Маргарита 

Миколаївна 

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi – 

Емiтент), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 

складу посадових осiб Емiтента, а саме:  

Припинено повноваження голови Наглядової ради Емiтента Семенової Маргарити Миколаївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних 

даних).  

Строк перебування на данiй посадi 11 мiсяцiв.  

Акцiями Емiтента не володiє.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента. 

24.04.2017 
припинено 

повноваження 

секретар 

Наглядової 

ради 

Коптегiн Михайло 

Вячеславович 

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi – 

Емiтент), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 

складу посадових осiб Емiтента, а саме:  

Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Емiтента Коптегiна Михайла Вячеславовича (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних).  



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Строк перебування на данiй посадi 11 мiсяцiв.  

Акцiями Емiтента не володiє.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента. 

24.04.2017 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Збарацька Яна Вiкторiвна  
 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi – 

Емiтент), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 

складу посадових осiб Емiтента, а саме:  

Припинено повноваження члена Наглядової ради Емiтента Збарацької Яни Вiкторiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).  

Строк перебування на данiй посадi 12 мiсяцiв.  

Акцiями Емiтента не володiє.  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента. 

24.04.2017 обрано 

член 

Наглядової 

Ради 

Семенова Маргарита 

Миколаївна 

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi – 

Емiтент), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 

складу посадових осiб Емiтента, а саме:  

Обрано членом Наглядової ради Емiтента Семенову Маргариту Миколаївну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

3 роки.  

Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Стандарт-Капiтал», 

що дiє в iнтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду «Iнвестицiйнi Технологiї» 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «Стандарт-Капiтал»). 

Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова Наглядової ради Емiтента, Директор ТОВ «Рудне П.О.Л.Е.». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента. 

24.04.2017 обрано 

член 

Наглядової 

Ради 

Збарацька Яна Вiкторiвна 
 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi – 

Емiтент), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 

складу посадових осiб Емiтента, а саме:  

Обрано членом Наглядової ради Емiтента Збарацьку Яну Вiкторiвну (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком на 3 роки.  

Посадова особа є представником акцiонера Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Стандарт-Реєстр». 

Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член Наглядової ради Емiтента, провiдний юрист Консорцiуму «IНДУСТРIАЛЬНА 

ГРУПА». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента. 

24.04.2017 обрано 

член 

Наглядової 

Ради 

Коптегiн Михайло 

Вячеславович 

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi – 

Емiтент), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 

складу посадових осiб Емiтента, а саме:  

Обрано членом Наглядової ради Емiтента Коптегiна Михайла Вячеславовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строком 

на 3 роки.  

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

Посадова особа часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. 

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: секретар Наглядової ради Емiтента, Генеральний директор Приватного акцiонерного 

товариства «Iнститут розвитку менеджменту».  

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є рiшення вищого органу Емiтента. 

24.04.2017 
припинено 

повноваження 
ревiзор 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«НОВОГРАД-УКБ» 

35133073 0.000786 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ ВИРОБIВ-1» (надалi – 

Емiтент), якi вiдбулись 24 квiтня 2017 року (протокол загальних зборiв №13/2017 вiд 24.04.2017), виникла особлива iнформацiя щодо змiни 

складу посадових осiб Емiтента, а саме:  

Припинено повноваження ревiзора Товариства – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «НОВОГРАД-УКБ» (код за ЄДРПОУ – 35133073). 

Строк перебування на данiй посадi 5 рокiв 1 мiсяць. Володiє акцiями Емiтента у розмiрi 0,000786% вiд статутного капiталу Емiтента.  

Уповноваженi представники посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 

 


