
Титульний аркуш 
 

31.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Мотренко Олександр Володимирович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний 

завод" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05755625 

4. Місцезнаходження: 69093, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2. 

5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 701-79-06, (061) 701-79-12. 

6. Адреса електронної пошти: office@zkz.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку http://zkz.ua/ru/shareholders2 31.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва  

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Товариство не має лiцензiй на окремi види дiяльностi в зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не 

займалося видами дiяльностi, якi потребують лiцензування. 

 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надаються у зв'язку з тим, що 

ПрАТ "ЗКЗ" не брало участi в iнших юридичних особах. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 14.11.1994 

3. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 523776,75 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 129 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 27.32 - Виробництво iнших видiв електронних i електричних проводiв та кабелiв 

 24.45 - Виробництво iнших кольорових металiв 

 46.52 - Оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткуванням, деталями до 

нього 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори. Наглядова рада. Ревiзiйна комiсiя. Генеральний директор. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Україна, 69107, Запорiзька обл., 

м.Запорiжжя, проспект Соборний, 

будинок 164 

20507422 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк", МФО 334851 

2) IBAN 

 UA383348510000000026008147624 

3) поточний рахунок 

 UA383348510000000026008147624 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство "Перший Український Мiжнародний Банк", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA383348510000000026008147624 

6) поточний рахунок 

 UA383348510000000026008147624 

 



 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Уманська Олена Петрiвна 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища. 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог 

Ессет Менеджмент", 33499232, Генеральний директор 

7. Опис 

 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:  

 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, в тому числi затвердження Положення "Про надання iнформацiї 

акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та Положення 

"Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiзький кабельний завод", внесення змiн до них; 

 

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

 

- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; 

 

вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв; 

 

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

 

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та 

податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про 

їх викуп; 

 

- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи 

вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

 

- обрання та припинення повноважень Генерального директора; 

 

- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з 

Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його 

винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства пiдписується Головою 

Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

 

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та 



обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. 

Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального 

директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

 

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на 

час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше 

нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

 

- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; 

 

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 

 

- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi 

мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших 

юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством 

договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у 

складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору 

на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; 

 

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 

передбачених законодавством та Статутом Товариства; 

 

- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв; 

 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову у наданнi згоди на вчинення 

правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та 

Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про надання згоди на 

вчинення цих правочинiв; 

 

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

 

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

 

- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством; 

 



- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; 

 

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями 

управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) 

вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; 

 

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних 

господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за 

виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; 

 

- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово - господарської 

дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

 

- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 

 

-  визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за 

господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарської дiяльностi Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

 

- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм 

випадкiв, передбачених законодавством; 

 

- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; 

 

- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; 

 

- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 

 

- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї 

iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i 

послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; 

 

- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за 

господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв 

системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення 

контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, 

здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); 

 

- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться 

Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи 

за вимогою акцiонерiв Товариства; 

 

- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також 

погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в 

тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та 

квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних 

зборiв; 



 

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку 

надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, 

якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення 

порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та 

реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

 

- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; 

 

- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. 

 

Голова Наглядової ради:  

 

- розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;  

 

- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової 

ради;  

 

- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує 

порядок денний засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;  

 

- пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами 

Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, 

органiзацiями, установами та громадянами; 

 

- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити; 

 

- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про  дiяльнiсть Наглядової 

ради; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену 

Наглядової ради;   

 

- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним 

директором та додатковi угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним 

директором власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та 

компенсацiї тощо; 

 

- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради. 

 

Обов'язки Голови Наглядової ради:  

 

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

 

- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову 

раду Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;  

 

- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 



неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;  

 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  

 

- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну 

таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала 

вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не 

мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також 

не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

 

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, 

вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  

 

- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального 

директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена 

Наглядової ради. 

 

Обрана членом Наглядової ради особа є представником акцiонера - Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код ЄДРПОУ 

33499232), що дiє вiд свого iменi, але в iнтересах та за рахунок активiв Пайового закритого 

недиверсифiкованого венчурного iнвестицiйного фонду "П'ятий" Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент" (код за ЄДРIСI 

233178), що володiє часткою 0,035320% в статутному капiталi Товариства. 11.04.2019 року 

особу обрано членом Наглядової ради Товариства строком на три роки. Особу обрано на посаду 

Голови Наглядової ради ПрАТ "ЗКЗ" 17.04.2019р.  на пiдставi п. 7.2. положення "Про Наглядову 

раду Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод". Строк, на який 

обрано  - до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про переобрання 

Голови Наглядової ради. 

 

Обрана Головою Наглядової ради особа є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду 

Товариство не виплачувало Головi Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числi в 

натуральнiй формi. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Уманської О.П. 

вiдсутня. Загальний стаж роботи Уманської О.П. - 34 роки. Перелiк попереднiх посад, якi 

обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник корпоративного вiддiлу, директор, 

генеральний директор. Протягом звiтного перiоду Уманська О.П. обiймала наступнi посади на 

iнших пiдприємствах: член наглядової ради в АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ТУРБОАТОМ"  

(ЄДРПОУ 05762269; мiсцезнаходження - 61037, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ПРОСПЕКТ 

МОСКОВСЬКИЙ, будинок 199); член наглядової ради в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВI "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 22800735; мiсцезнаходження - 18002, 

Черкаська обл., мiсто Черкаси, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 285); голова наглядової ради в 

ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" (ЄДРПОУ 31793056; 

мiсцезнаходження - 49008, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ДМИТРА КЕДРIНА, 

будинок 28); голова наглядової ради в АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ "КИЇВОРГБУД" (ЄДРПОУ 04012951; мiсцезнаходження - 

01010, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ОМЕЛЯНОВИЧА-ПАВЛЕНКА, будинок 4/6); член 

наглядової ради в АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI "СУМИОБЛЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 23293513; 

мiсезнаходження - 40035, Сумська обл., мiсто Суми, ВУЛИЦЯ IВАНА СIРКА, будинок 7).  

 



 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чернухiн Андрiй Миколайович 

3. Рік народження 

 1964 

4. Освіта 

 Вища. 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Глобал Енерджi", 37701051, Заступник 

генерального директора. 

7. Опис 

 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:  

 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, в тому числi затвердження Положення "Про надання iнформацiї 

акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та Положення 

"Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiзький кабельний завод", внесення змiн до них; 

 

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

 

- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; 

 

вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв; 

 

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

 

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та 

податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про 

їх викуп; 

 

- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи 

вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

 

- обрання та припинення повноважень Генерального директора; 

 

- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з 

Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його 

винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства пiдписується Головою 

Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

 

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та 



обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. 

Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального 

директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

 

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на 

час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше 

нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

 

- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; 

 

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 

 

- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi 

мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших 

юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством 

договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у 

складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору 

на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; 

 

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 

передбачених законодавством та Статутом Товариства; 

 

- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв; 

 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову у наданнi згоди на вчинення 

правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та 

Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про надання згоди на 

вчинення цих правочинiв; 

 

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

 

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

 

- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством; 

 



- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; 

 

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями 

управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) 

вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; 

 

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних 

господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за 

виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; 

 

- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово - господарської 

дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

 

- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 

 

- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за 

господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарської дiяльностi Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

 

- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм 

випадкiв, передбачених законодавством; 

 

- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; 

 

- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; 

 

- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, 

погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 

 

- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї 

iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i 

послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; 

 

- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за 

господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв 

системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення 

контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, 

здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); 

 

- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться 

Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи 

за вимогою акцiонерiв Товариства; 

 

- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також 

погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в 

тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та 

квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних 

зборiв; 



 

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку 

надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, 

якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення 

порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та 

реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

 

- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; 

 

- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. 

 

Права члена Наглядової ради:  

 

- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової 

ради; 

 

- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та 

отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Наглядової ради 

протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;  

 

- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.  

 

Обов'язки члена Наглядової ради:  

 

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

 

- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову 

раду Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;  

 

- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;  

 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  

 

- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну 

таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала 

вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не 

мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також 

не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

 

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, 



вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  

 

- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального 

директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена 

Наглядової ради. 

 

Особу обрано на посаду 11.04.2019 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" на пiдставi 

п.17 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства". Термiн, на який обрано особу - три 

роки.  

 

Обрана членом Наглядової ради особа є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду 

Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числi в 

натуральнiй формi. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Чернухiна А.М. 

вiдсутня. Загальний стаж роботи Чернухiна А.М. - 38 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi 

обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: вiйськовий пенсiонер, заступник генерального 

директора, юрисконсульт. Протягом звiтного перiоду Чернухiн А.М. обiймав наступнi посади на 

iнших пiдприємствах: заступник генерального директора в Товариствi з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Глобал Енерджi" (ЄДРПОУ 37701051; мiсцезнаходження - м. Київ вул. 

Госпiтальна, 12-Е, 01601); юрисконсульт в ТОВАРИСТВI З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРДЖI КОНСАЛТIНГ" (ЄДРПОУ 38449817; мiсцезнаходження - 

01901, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ ГОСПIТАЛЬНА, будинок 12-Д).  

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рибалко Олександр Вiкторович 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 Вища. 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", 00213428, Провiдний 

юрисконсульт. 

7. Опис 

 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:  

 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства, в тому числi затвердження Положення "Про надання iнформацiї 

акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та Положення 

"Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiзький кабельний завод", внесення змiн до них; 

 

- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства, затвердження їх положень, внесення змiн до них; 

 

- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; 



 

вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв; 

 

- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

 

- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та 

податкових векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про 

їх викуп; 

 

- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи 

вiдчужуваних прав) у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також 

прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

 

- обрання та припинення повноважень Генерального директора; 

 

- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з 

Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його 

винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд iменi Товариства пiдписується Головою 

Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою; 

 

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. 

Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора, 

здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї Генерального 

директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

 

- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на 

час проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше 

нiж на три мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

 

- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; 

 

- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; 

 

- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових 

групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi 

мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування iнших 

юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством 

договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у 

складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору 

на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; 

 

- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 



 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, 

передбачених законодавством та Статутом Товариства; 

 

- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про надання згоди на вчинення значних 

правочинiв; 

 

- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову у наданнi згоди на вчинення 

правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та 

Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв питання про надання згоди на 

вчинення цих правочинiв; 

 

- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

 

- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству 

додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розмiру оплати її послуг; 

 

- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством; 

 

- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; 

 

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями 

управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) 

вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; 

 

- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних 

господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за 

виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; 

 

- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово - господарської 

дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

 

- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 

 

- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за 

господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення 

позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок господарської дiяльностi Товариства, розгляд 

результатiв ревiзiй, аудиту; 

 

- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм 

випадкiв, передбачених законодавством; 

 

- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; 

 

- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; 

 

- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, 



погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 

 

- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї 

iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i 

послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; 

 

- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за 

господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв 

системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення 

контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, 

здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); 

 

- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться 

Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи 

за вимогою акцiонерiв Товариства; 

 

- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також 

погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в 

тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та 

квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних 

зборiв; 

 

- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку 

надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, 

якi становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення 

порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та 

реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 

 

- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; 

 

- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. 

 

Права члена Наглядової ради:  

 

- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової 

ради; 

 

- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та 

отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Наглядової ради 

протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;  

 

- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.  

 

Обов'язки члена Наглядової ради:  

 

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 



обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

 

- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову 

раду Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;  

 

- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;  

 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  

 

- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну 

таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала 

вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх повноважень,  не розголошувати її особам, якi не 

мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також 

не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

 

- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, 

вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  

 

- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального 

директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена 

Наглядової ради. 

 

Особу обрано на посаду 11.04.2019 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" на пiдставi 

п.17 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства". Термiн, на який обрано особу - три 

роки.  

 

Обрана членом Наглядової ради особа є акцiонером Товариства.  

 

Протягом звiтного перiоду Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини у Рибалко О.В. вiдсутня. Загальний стаж роботи Рибалко О.В. - 29 рокiв . Перелiк 

попереднiх посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний 

юрисконсульт. Протягом звiтного перiоду Рибалко О.В. обiймав наступнi посади на iнших 

пiдприємствах: провiдний юрисконсульт в Приватному акцiонерному товариствi 

"Запорiжтрансформатор" (ЄДРПОУ 00213428; мiсцезнаходження - м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3, 69600), член наглядової ради в Приватному акцiонерному товариствi 

"Запорiжтрансформатор" (ЄДРПОУ 00213428; мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3, 69600), член наглядової ради в Приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький завод 

надпотужних трансформаторiв" (ЄДРПОУ 13604509; мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, вул. 

Випробувачiв, 2, 69124). 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Линда Свiтлана Iванiвна 



3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 Вища. 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", 00213428, начальник бюро 

бюджетування та контролю. 

7. Опис 

 Посадову особу обрано (переобрано) 21.04.2021 за рiшенням рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 

 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.  

 

При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:  

 

- перевiряє:  

 

- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  

 

- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та 

звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  

 

- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-

господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть 

розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших 

обов'язкових платежiв;  

 

- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що 

випускаються, рух Статутного капiталу;  

 

- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження 

майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi 

Товариства;  

 

- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  

 

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;  

 

- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;  

 

- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;  

 

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;  

 

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв;  

 

- контролює дотримання Товариством законодавства;  

 



- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 

зборам;  

 

- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства 

за пiдсумками попереднього (звiтного) року;  

 

- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених 

до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;  

 

- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових 

Загальних зборiв. Член Ревiзiйної комiсiї має право:  

 

- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на 

засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

 

- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та 

отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Ревiзiйної комiсiї 

протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;  

 

- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;  

 

- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу. 

 

Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:  

 

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

 

- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну 

комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства;  

 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;  

 

- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;  

 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  

 

- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну 

таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала 

вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не 

мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також 



не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

 

- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, 

вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  

 

- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального 

директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї. 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство не виплачувало Члену Ревiзiйної комiсiї будь-яку 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Линда С.I. не має.  Загальний стаж 

роботи Линди С.I. - 26 рокiв. Попередня посада, яку  займала Линда С.I. -  начальник бюро 

бюджетування та контролю в Приватному акцiонерному товариствi "Запорiжтрансформатор" 

(ЄДРПОУ 00213428; мiсцезнаходження - м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 69600). Посадова 

особа також обiймає наступнi посади: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Запорiзький завод 

надпотужних трансформаторiв", iдентифiкацiйний код 13604509, мiсцезнаходження: м. 

Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗТР", адреса пiдприємства: м. 

Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3, iдентифiкацiйний код 00213428, член Ревiзiйної комiсiї 

ПрАТ "Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 13604900, адреса пiдприємства: м. Запорiжжя, вул. 

Днiпровське шосе, 3. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Чабанюк Анна Миколаївна 

3. Рік народження 

 1981 

4. Освіта 

 Вища. 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", 00213428, начальник вiддiлу 

управлiнського облiку 

7. Опис 

 Посадову особу обрано 21.04.2021 за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 

 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.  

 

При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:  

 

- перевiряє:  

 

- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  

 

- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та 

звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  

 



- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-

господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть 

розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших 

обов'язкових платежiв;  

 

- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що 

випускаються, рух Статутного капiталу;  

 

- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження 

майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi 

Товариства;  

 

- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  

 

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;  

 

- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;  

 

- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;  

 

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;  

 

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв;  

 

- контролює дотримання Товариством законодавства;  

 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 

зборам;  

 

- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства 

за пiдсумками попереднього (звiтного) року;  

 

- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених 

до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;  

 

- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових 

Загальних зборiв. Член Ревiзiйної комiсiї має право:  

 

- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на 

засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

 

- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та 

отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Ревiзiйної комiсiї 

протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;  

 

- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;  



 

- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу. 

 

Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:  

 

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

 

- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну 

комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства;  

 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;  

 

- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;  

 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  

 

- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну 

таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала 

вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не 

мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також 

не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

 

- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, 

вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  

 

- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального 

директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї. 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство не виплачувало члену Ревiзiйної комiсiї будь-яку 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини Чабанюк А.М. не має.  

 

Загальний стаж роботи Чабанюк А.М. - 18 рокiв. Попередня посада, яку обiймала Чабанюк А.М 

- начальник вiддiлу управлiнського облiку в Приватному акцiонерному товариствi 

"Запорiжтрансформатор" (ЄДРПОУ 00213428; мiсцезнаходження - м. Запорiжжя, Днiпровське 

шосе, 3, 69600). Посадова особа також обiймає наступнi посади: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 13604900, адреса пiдприємства: м. Запорiжжя, вул. 

Днiпровське шосе, 3, : член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних 

трансформаторiв", iдентифiкацiйний код 13604509, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. 

Випробувачiв, 2 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 



2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Савченко Олег Миколайович 

3. Рік народження 

 1989 

4. Освіта 

 Вища. 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю ТОВ "Енера Чернiгiв", 41823846, фахiвець 

группи адмiнiстрування вiддiлу по роботi з персоналом 

7. Опис 

 Посадову особу обрано 21.04.2021 за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства у зв'язку з припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 

 

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.  

 

При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:  

 

- перевiряє:  

 

- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;  

 

- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та 

звiтностi вiдповiдним нормативним документам;  

 

- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-

господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть 

розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших 

обов'язкових платежiв;  

 

- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що 

випускаються, рух Статутного капiталу;  

 

- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження 

майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi 

Товариства;  

 

- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;  

 

- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;  

 

- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;  

 

- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;  

 

- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;  

 

- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв;  

 



- контролює дотримання Товариством законодавства;  

 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 

зборам;  

 

- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства 

за пiдсумками попереднього (звiтного) року;  

 

- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених 

до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;  

 

- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових 

Загальних зборiв. Член Ревiзiйної комiсiї має право:  

 

- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на 

засiданнях Ревiзiйної комiсiї; 

 

- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї 

отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть 

Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; знайомитися з документами та 

отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену Ревiзiйної комiсiї 

протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;  

 

- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;  

 

- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з 

правом дорадчого голосу. 

 

Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:  

 

- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. 

Обов'язок дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, 

обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин;  

 

- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну 

комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших 

внутрiшнiх документiв Товариства;  

 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;  

 

- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;  

 

- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у 

вчиненнi яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);  

 

- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 

збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну 

таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала 



вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не 

мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також 

не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;  

 

- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, 

вiдому йому, про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;  

 

- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального 

директора про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена 

Ревiзiйної комiсiї. 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство не виплачувало члену Ревiзiйної комiсiї будь-яку 

винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини Савченко О.М. не має.  

 

Загальний стаж роботи  Савченко О.М. - 17 рокiв. Попередня посада, яку обiймав  Савченко 

О.М. -  фахiвець группи адмiнiстрування вiддiлу по роботi з персоналом в ТОВ "Енера Чернiгiв" 

(iдентифiкацiйний код 41823846, мiсцезнаходження:  проспект Перемоги, 126Б, мiсто Чернiгiв, 

Україна, 14013). Посадова особа також обiймає наступнi посади: член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ 

"Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв", iдентифiкацiйний код 13604509, 

мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗТР", 

адреса пiдприємства: м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3, iдентифiкацiйний код 00213428. 

 

1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мотренко Олександр Володимирович 

3. Рік народження 

 1972 

4. Освіта 

 Вища. 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод", 05755625, Виконуючий 

обов'язки Генерального директора. 

7. Опис 

 Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який 

здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю.  

 

Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi 

рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати 

господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими 

Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор 

пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх 

рiшень. Сумiсництво Генеральним директором посад в органах управлiння iнших суб'єктiв 

господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради.  

 

З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким 

визначаються умови здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати 

винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо.  



 

Генеральний директор зобов'язаний:  

 

- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхiднiсть ухвалення того або 

iншого рiшення, прийняття якого вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в 

компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв;  

 

- звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть;  

 

- дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки 

вiдносно Товариства розумно i сумлiнно;  

 

- виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах 

компетенцiї цих органiв;  

 

- використовувати майновi i немайновi права, що належать Товариству, лише для досягнення 

цiлей його дiяльностi; - бути лояльним по вiдношенню до Товариства;  

 

- не розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйно-правового 

i iншого характеру про дiяльнiсть Товариства, що складають комерцiйну таємницю, а також не 

розголошувати i не використовувати в особистих корисливих iнтересах i на користь третiх осiб 

iнсайдерську iнформацiю Товариства;  

 

- iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а також про факт змiни їх складу;  

 

- виконувати iншi обов'язки, покладенi на нього Статутом, контрактом та iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. Генеральний директор має право:  

 

- запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть Товариства;  

 

- першого пiдпису усiх фiнансових документiв;  

 

- заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися;  

 

- притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також винних 

у спричиненнi шкоди до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi;  

 

- на компенсацiю витрат на вiдрядження, транспортних, представницьких та iнших витрат, якi 

вiн понiс у процесi виконання своїх обов'язкiв;  

 

- користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими законодавством, 

контрактом i рiшеннями Наглядової ради.  

 

Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї, частки, паї) 

в пiдприємствах, що конкурують з Товариством.  

 

Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може 

обiймати iншi оплачуванi посади у державних або суспiльних органах, а також на iнших 

пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради. 

 

Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi 



прямi або непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття 

конкретного господарського рiшення.  

 

Безпосереднє керiвництво функцiональними напрямками дiяльностi Товариства вiдповiдно до 

органiзацiйної структури управлiння Товариства здiйснюється керiвниками за функцiями 

управлiння. Керiвники за функцiями управлiння призначаються та звiльняються Генеральним 

директором з врахуванням положень Статуту Товариства. Генеральний директор самостiйно або 

iз залученням керiвникiв за функцiями управлiння керує та розпоряджується всiма справами, 

майном та коштами Товариства, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, 

вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  

 

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на 

розкриття iнформацiї щодо виплаченої йому протягом 2020 року заробiтної плати Генеральним 

директором ПрАТ "ЗКЗ" не надано. Будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у 

натуральнiй формi, протягом 2020 року Генеральний директор ПрАТ "ЗКЗ" не отримував.  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мотренко О.В. не має.  

 

Загальний стаж роботи Мотренка О.В. - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа 

обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор.  

 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.11.2010 178/08/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000101711 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,05 10475535 523776,75 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах України. Протягом звiтного перiоду торгiвля 

акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової 

емiсiї цiнних паперiв. 

 





XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

22.11.2010 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000101711 вiдсутнiй Обмеження щодо обiгу цiнних 

паперiв емiтента вiдсутнi. 

вiдсутнiй 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.11.

2010 

178/08/1/10 UA4000101711 10 475 535 523 776,75 8 723 246 0 0 

Опис: 

д/в 

 


