
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Голова правління    Грошенков М.Ю. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
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(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публічне акціонерне товариство "Запорізький завод "Перетворювач" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69069 Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, буд. 9 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05755571 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0612-28-14-30, 0612-80-06-58 

6. Електронна поштова адреса 

 info@zprua.com 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.10.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення     

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

https://zprua.com/ak

cioneram/obyavleni

ya/ в мережі Інтернет 30.10.2019 

 (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 або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.11.2017 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Приходько Ігор Владленович д/н 0,00035 

Зміст інформації: 

06.06.2017р. господарським судом Запорізької області, залишеним в силі 23.11.2017р. Донецьким апеляційним господарським судом по справі № 908/3577/16  визнано 

недійсним рішення загальних зборів від 16.11.2016р., на яких Приходько І.В. (посадова особа згоди на розкриття  паспортних даних не надавала) було обрано членом 

наглядової ради. Приходько І.В. перебував на посаді з 16.11.2016р.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє  пакетом акцій, що 

складає 0,00035% статутного капіталу емітента. Замість Приходько І.В. на посаду члена наглядової ради нікого не призначено. 

 

*** Ця особлива інформація подається емітентом на виконання Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е від 26.09.2019р., відповідно до якого Комісія подію винесення 

судом рішення про недійсність загальних зборів акціонерів від 16.11.2016р., на яких був обраний склад наглядової ради, визнала фактом виникнення особливої 

інформації - зміни складу посадових осіб - припинення повноважень посадових осіб без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. 

Судове рішення винесене 06.06.2017р. господарським судом Запорізької області та залишене в силі 23.11.2017р. 

Винесене Комісією Розпорядження емітент вважає незаконним, оскільки не згоден, що з 23.11.2017р. перелічені у цій особливій інформації особи припинили 

повноваження членів наглядової ради з причин: 

- Закон України "Про акціонерні товариства" визначає вичерпний перелік випадків, коли члени наглядової ради припиняють свої повноваження без рішення відповідного 

органу управління. До цього переліку факт визнання  судами недійсним рішення загальних зборів акціонерів про обрання складу наглядової ради не входить. Закон може 

бути доповнений лише шляхом внесення до нього змін ВРУ; 

- рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2017р. та постанова Донецького апеляційного господарського суду від 23.11.2017р. скасовані постановою 

Вищого господарського суду України від 11.04.2018р., в якій зазначено про незаконність цих судових актів. Незаконний акт є незаконним з моменту його винесення та не 

породжує прав та обов'язків для жодної особи. 

У зв'язку з цим емітентом готується адміністративний позов про визнання незаконним та скасування Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е. Однак з метою 

недопущення накладення фінансових санкцій за його невиконання емітент подає цю інформацію, не погоджуючись з тим фактом, що з 23.11.2017р. виникла особлива 

інформація щодо припинення повноважень членів наглядової ради. А тому зазначення у формі Повідомлення про підтвердження достовірності інформації що розкрита, 

має суто формальний характер. 

 

23.11.2017 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Пішеніна Олена Анатолівна д/н 0,003681 

Зміст інформації: 

06.06.2017р. господарським судом Запорізької області, залишеним в силі 23.11.2017р. Донецьким апеляційним господарським судом по справі № 908/3577/16  визнано 

недійсним рішення загальних зборів від 16.11.2016р., на яких Пішенана О.А. (посадова особа згоди на розкриття  паспортних даних не надавала) було обрано членом 

наглядової ради. Пішеніна О.А. перебувала на посаді з 16.11.2016р..   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє  пакетом акцій, що 

складає 0,003681% статутного капіталу емітента. Замість Пішеніної О.А.  на посаду члена наглядової ради нікого не призначено. 

 

*** Ця особлива інформація подається емітентом на виконання Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е від 26.09.2019р., відповідно до якого Комісія подію винесення 

судом рішення про недійсність загальних зборів акціонерів від 16.11.2016р., на яких був обраний склад наглядової ради, визнала фактом виникнення особливої 



інформації - зміни складу посадових осіб - припинення повноважень посадових осіб без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. 

Судове рішення винесене 06.06.2017р. господарським судом Запорізької області та залишене в силі 23.11.2017р. 

Винесене Комісією Розпорядження емітент вважає незаконним, оскільки не згоден, що з 23.11.2017р. перелічені у цій особливій інформації особи припинили 

повноваження членів наглядової ради з причин: 

- Закон України "Про акціонерні товариства" визначає вичерпний перелік випадків, коли члени наглядової ради припиняють свої повноваження без рішення відповідного 

органу управління. До цього переліку факт визнання  судами недійсним рішення загальних зборів акціонерів про обрання складу наглядової ради не входить. Закон може 

бути доповнений лише шляхом внесення до нього змін ВРУ; 

- рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2017р. та постанова Донецького апеляційного господарського суду від 23.11.2017р. скасовані постановою 

Вищого господарського суду України від 11.04.2018р., в якій зазначено про незаконність цих судових актів. Незаконний акт є незаконним з моменту його винесення та не 

породжує прав та обов'язків для жодної особи. 

У зв'язку з цим емітентом готується адміністративний позов про визнання незаконним та скасування Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е. Однак з метою 

недопущення накладення фінансових санкцій за його невиконання емітент подає цю інформацію, не погоджуючись з тим фактом, що з 23.11.2017р. виникла особлива 

інформація щодо припинення повноважень членів наглядової ради. А тому зазначення у формі Повідомлення про підтвердження достовірності інформації що розкрита, 

має суто формальний характер. 

 

23.11.2017 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Строганова Юлія Олександрівна д/н 0 

Зміст інформації: 

06.06.2017 господарським судом Запорізької області, залишеним в силі 23.11.2017 Донецьким апеляційним господарським судом по справі № 908/3577/16  визнано 

недійсним рішення загальних зборів від 16.11.2016, на яких Строгонову Ю.О. (посадова особа згоди на розкриття  паспортних даних не надавала) було обрано членом 

наглядової ради. Строгонова Ю.О. перебувала на посаді з 16.11.2016.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє  пакетом акцій, що 

складає 0,% статутного капіталу емітента. Замість Строгонової Ю.О. на посаду члена наглядової ради нікого не призначено. 

 

*** Ця особлива інформація подається емітентом на виконання Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е від 26.09.2019р., відповідно до якого Комісія подію винесення 

судом рішення про недійсність загальних зборів акціонерів від 16.11.2016р., на яких був обраний склад наглядової ради, визнала фактом виникнення особливої 

інформації - зміни складу посадових осіб - припинення повноважень посадових осіб без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. 

Судове рішення винесене 06.06.2017р. господарським судом Запорізької області та залишене в силі 23.11.2017р. 

Винесене Комісією Розпорядження емітент вважає незаконним, оскільки не згоден, що з 23.11.2017р. перелічені у цій особливій інформації особи припинили 

повноваження членів наглядової ради з причин: 

- Закон України "Про акціонерні товариства" визначає вичерпний перелік випадків, коли члени наглядової ради припиняють свої повноваження без рішення відповідного 

органу управління. До цього переліку факт визнання  судами недійсним рішення загальних зборів акціонерів про обрання складу наглядової ради не входить. Закон може 

бути доповнений лише шляхом внесення до нього змін ВРУ; 

- рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2017р. та постанова Донецького апеляційного господарського суду від 23.11.2017р. скасовані постановою 

Вищого господарського суду України від 11.04.2018р., в якій зазначено про незаконність цих судових актів. Незаконний акт є незаконним з моменту його винесення та не 

породжує прав та обов'язків для жодної особи. 

У зв'язку з цим емітентом готується адміністративний позов про визнання незаконним та скасування Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е. Однак з метою 

недопущення накладення фінансових санкцій за його невиконання емітент подає цю інформацію, не погоджуючись з тим фактом, що з 23.11.2017р. виникла особлива 

інформація щодо припинення повноважень членів наглядової ради. А тому зазначення у формі Повідомлення про підтвердження достовірності інформації що розкрита, 

має суто формальний характер. 

 

23.11.2017 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Кібіш Тетяна Юріївна д/н 0 

Зміст інформації: 



06.06.2017 господарським судом Запорізької області, залишеним в силі 23.11.2017 Донецьким апеляційним господарським судом по справі № 908/3577/16  визнано 

недійсним рішення загальних зборів від 16.11.2016, на яких Кібіш Т.Ю. (посадова особа згоди на розкриття  паспортних даних не надавала) було обрано членом 

наглядової ради. Кібіш Т.Ю. перебувала на посаді з 16.11.2016.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє  пакетом акцій, що складає 

0,% статутного капіталу емітента. Замість Кібіш Т.Ю. на посаду члена наглядової ради нікого не призначено. 

 

*** Ця особлива інформація подається емітентом на виконання Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е від 26.09.2019р., відповідно до якого Комісія подію винесення 

судом рішення про недійсність загальних зборів акціонерів від 16.11.2016р., на яких був обраний склад наглядової ради, визнала фактом виникнення особливої 

інформації - зміни складу посадових осіб - припинення повноважень посадових осіб без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. 

Судове рішення винесене 06.06.2017р. господарським судом Запорізької області та залишене в силі 23.11.2017р. 

Винесене Комісією Розпорядження емітент вважає незаконним, оскільки не згоден, що з 23.11.2017р. перелічені у цій особливій інформації особи припинили 

повноваження членів наглядової ради з причин: 

- Закон України "Про акціонерні товариства" визначає вичерпний перелік випадків, коли члени наглядової ради припиняють свої повноваження без рішення відповідного 

органу управління. До цього переліку факт визнання  судами недійсним рішення загальних зборів акціонерів про обрання складу наглядової ради не входить. Закон може 

бути доповнений лише шляхом внесення до нього змін ВРУ; 

- рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2017р. та постанова Донецького апеляційного господарського суду від 23.11.2017р. скасовані постановою 

Вищого господарського суду України від 11.04.2018р., в якій зазначено про незаконність цих судових актів. Незаконний акт є незаконним з моменту його винесення та не 

породжує прав та обов'язків для жодної особи. 

У зв'язку з цим емітентом готується адміністративний позов про визнання незаконним та скасування Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е. Однак з метою 

недопущення накладення фінансових санкцій за його невиконання емітент подає цю інформацію, не погоджуючись з тим фактом, що з 23.11.2017р. виникла особлива 

інформація щодо припинення повноважень членів наглядової ради. А тому зазначення у формі Повідомлення про підтвердження достовірності інформації що розкрита, 

має суто формальний характер. 

 

23.11.2017 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Євсюкова Раїса Володимирівна д/н 0 

Зміст інформації: 

06.06.2017 господарським судом Запорізької області, залишеним в силі 23.11.2017р. Донецьким апеляційним господарським судом по справі № 908/3577/16  визнано 

недійсним рішення загальних зборів від 16.11.2016р., на яких Євсюкову Р.В. (посадова особа згоди на розкриття  паспортних даних не надавала) було обрано членом 

наглядової ради. Євсюкова Р.В. перебувала на посаді з 16.11.2016.   Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Володіє  пакетом акцій, що складає 

0,% статутного капіталу емітента. Замість Євсюкової Р.В.  на посаду члена наглядової ради нікого не призначено. 

 

*** Ця особлива інформація подається емітентом на виконання Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е від 26.09.2019р., відповідно до якого Комісія подію винесення 

судом рішення про недійсність загальних зборів акціонерів від 16.11.2016р., на яких був обраний склад наглядової ради, визнала фактом виникнення особливої 

інформації - зміни складу посадових осіб - припинення повноважень посадових осіб без прийняття рішення відповідним органом управління емітента. 

Судове рішення винесене 06.06.2017 господарським судом Запорізької області та залишене в силі 23.11.2017р. 

Винесене Комісією Розпорядження емітент вважає незаконним, оскільки не згоден, що з 23.11.2017р. перелічені у цій особливій інформації особи припинили 

повноваження членів наглядової ради з причин: 

- Закон України "Про акціонерні товариства" визначає вичерпний перелік випадків, коли члени наглядової ради припиняють свої повноваження без рішення відповідного 

органу управління. До цього переліку факт визнання  судами недійсним рішення загальних зборів акціонерів про обрання складу наглядової ради не входить. Закон може 

бути доповнений лише шляхом внесення до нього змін ВРУ; 

- рішення господарського суду Запорізької області від 06.06.2017р. та постанова Донецького апеляційного господарського суду від 23.11.2017р. скасовані постановою 

Вищого господарського суду України від 11.04.2018р., в якій зазначено про незаконність цих судових актів. Незаконний акт є незаконним з моменту його винесення та не 

породжує прав та обов'язків для жодної особи. 

У зв'язку з цим емітентом готується адміністративний позов про визнання незаконним та скасування Розпорядження НКЦПФР № 84-СХ-3-Е. Однак з метою 



недопущення накладення фінансових санкцій за його невиконання емітент подає цю інформацію, не погоджуючись з тим фактом, що з 23.11.2017р. виникла особлива 

інформація щодо припинення повноважень членів наглядової ради. А тому зазначення у формі Повідомлення про підтвердження достовірності інформації що розкрита, 

має суто формальний характер. 

 


