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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 
"Запорiзький кабельний завод" 

2. Код за ЄДРПОУ 05755625 

3. Місцезнаходження 69093, м.Запорiжжя, вул. Гладкова, 2 

4. Міжміський код, телефон та факс (061)701-79-79 (061)701-79-12 

5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua 

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

www.zkz.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

  

II. Текст повідомлення 

27.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" черговими 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" (надалі - Товариство) прийнято рiшення про припинення 
повноважень всiх членiв Наглядової ради, у зв'язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради - 
Компанiї Energy Standard Industries Limited. Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у посадової особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством 
України передбачена вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. Посадова 
особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради протягом 2 рокiв та 9 мiсяцiв, з 30.05.2011. 

27.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" черговими 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про припинення 
повноважень всiх членiв Наглядової ради, у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради - 
Компанiї Tregory Holdings Limited. Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у посадової особи непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України 
передбачена вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних осiб. Посадова особа 
перебувала на посадi Члена Наглядової ради протягом 2 рокiв та 11 мiсяцiв, з 07.04.2011. 

27.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" черговими 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" (надалi - Товариство) прийнято рiшення про припинення 
повноважень всiх членiв Наглядової ради, у зв'язку з чим припинено повноваження Члена Наглядової ради - 
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор". Iнформацiя щодо наявностi/вiдстуностi у 
посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться у зв'язку з тим, що 
законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно для фiзичних 
осiб. Посадова особа перебувала на посадi Члена Наглядової ради протягом 2 рокiв та 11 мiсяцiв, з 07.04.2011. 

27.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними зборами акцiонерiв 
Товариства прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим 
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Линди Свiтлани Iванiвни. Iнформацiя щодо паспортних 
даних посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 
Посадова особа перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї протягом 2 рокiв та 9 мiсяцiв, з 30.05.2011.  

27.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
"ЗКЗ" прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим припинено 
повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Ткачука Юрiя Петровича. Iнформацiя щодо паспортних даних 
посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 
Посадова особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї протягом 2 рокiв та 11 мiсяцiв, з 07.04.2011.  

27.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
"ЗКЗ" прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим припинено 
повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Бланковського Анатолiя Кириловича. Iнформацiя щодо паспортних 
даних посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття 
конфiденцiйної iнформацiї. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 
Посадова особа перебувала на посадi Члена Ревiзiйної комiсiї протягом 2 рокiв та 11 мiсяцiв, з 07.04.2011.  

27.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" черговими 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради, у зв'язку з 
чим до складу Наглядової ради обрано Компанiю Tregory Holdings Limited. Iнформацiя щодо 
наявностi/вiдстуностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться 
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у зв'язку з тим, що законодавством України передбачена вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв 
виключно для фiзичних осiб. Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв не 
наводиться у зв'язку з тим, що зазначена iнформацiя розкривається стосовно фiзичних осiб. Посадову особу 
призначено строком на 3 роки. 

27.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" черговими 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради, у зв'язку з 
чим до складу Наглядової ради обрано Компанiю Energy Standard Industries Limited. Iнформацiя щодо 
наявностi/вiдстуностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться 
у зв'язку з тим, що законодавством України передбачна вiдповiдальнiсть за наведенi склади злочинiв виключно 
для фiзичних осiб. Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв не наводиться 
у зв'язку з тим, що зазначена iнформацiя розкривається стосовно фiзичних осiб. Посадову особу призначено 
строком на 3 роки. 

27.03.2014 на виконання абзацу 4 частини 2 статтi 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" черговими 
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗКЗ" прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради, у зв'язку з 
чим до складу Наглядової ради обрано Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор". Iнформацiя 
щодо наявностi/вiдстуностi у посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
наводиться у зв'язку з тим, що законодавством України передбачна вiдповiдальнiсть за наведенi склади 
злочинiв виключно для фiзичних осiб. Iнформацiя про iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти 
рокiв не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена iнформацiя розкривається стосовно фiзичних осiб. Посадову 
особу призначено строком на 3 роки. 

27.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
"ЗКЗ" прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим до складу Ревiзiйної комiсiї обрано 
Линду Свiтлану Iванiвну. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, що 
посадовою особою не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. Посадову особу призначено 
строком на 3 роки, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, акцiями Товариства не 
володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку. 

27.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
"ЗКЗ" прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим до складу Ревiзiйної комiсiї обрано 
Ткачука Юрiя Петровича. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться у зв'язку з тим, 
що посадовою особою не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. Посадову особу призначено 
строком на 3 роки, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, акцiями Товариства не 
володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: фiнансовий директор. 

27.03.2014 на виконання пункту 12.2. Статуту Товариства черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
"ЗКЗ" прийнято рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, у зв'язку з чим до складу Ревiзiйної комiсiї обрано 
Бланковського Анатолiя Кириловича. Iнформацiя щодо паспортних даних посадової особи не наводиться у 
зв'язку з тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття конфiденцiйної iнформацiї. Посадову особу 
призначено строком на 3 роки, непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня, акцiями 
Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: провiдний економiст, керiвник 
вiддiлу економiчного аналiзу. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Мотренко Олександр Володимирович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
28.03.2014 

(дата) 

 


