
 
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації про емітента 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  
Публічне акціонерне товариство «Запорiзький кабельний завод» 
 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Публічне акціонерне товариство 
 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
05755625  
 
1.4. Місцезнаходження емітента 
69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, буд. 2  
 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(061) 7017979, (061) 7017979  
 
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 office@zkz.ua 
 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  
Відсутня 
 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери 
відповідно до вимог розділу III цього Положення  

 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення 

 
Наказом генерального директора ПАТ "ЗКЗ" №124л вiд 08.07.2011р. прийнято рiшення про звiльнення 
фінансового директора - головного бухгалтера Андрєєвої Галини Миколаївни (паспорт: серії СВ 018814, виданий 
Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 15 червня 1999р.) за згодою сторін (ч.1 ст. 36 КЗпП України). 
Андрєєва Г.М. не володіє часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗКЗ», непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала наступні посади: головний державний податковий 
інспектор, бухгалтер, заcтупник головного бухгалтера, головний бухгалтер, фінансовий директор – головний 
бухгалтер. Андрєєва Г.М. перебувала на посадi фінансового директора - головного бухгалтера з 28.03.2011р. по 
08.07.2011р. 
 
Наказом генерального директора №125л вiд 08.07.2011р. прийнято рiшення про покладення обов'язків 
фінансового директора-головного бухгалтера ПАТ "ЗКЗ" на заступника головного бухгалтера Скороход Світлану 
Павлівну з 11.07.2011р. на невизначений термiн. Скороход Світлана Павлівна (паспорт: серiї СА 427680, виданий 
Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 14.03.1997р.) не володіє часткою у статутному капіталі ПАТ 
«ЗКЗ». Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: головний державний ревізор-інспектор, провідний 
бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини Скороход С.А. не має. 
 

3. Підпис 
 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Генеральний директор                    підпис                    О.В. Мотренко 
    

 
 
 


