
        Додаток 28  

        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД "КОНДИЦIОНЕР 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  05762559 

3. Місцезнаходження емітента 84322  м.Краматорськ Шкiльна,117 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (06264)4-00-31 (06264)4-00-31 

5. Електронна поштова адреса емітента  kzk@ukrpost.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

http://www.nord.ua/kramatorsk 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

 

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Голова Наглядової ради Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя ВВ номер 074843 виданий 

Калiнiнським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 05.11.1997) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"КЗК" 28.04.2014 в зв'язку з закiнченням строку обрання. Перебував на посадi 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
 Посадова особа Голова Наглядової ради Женiков Олег Вадимович (паспорт: серiя ВВ номер 074843 виданий 

Калiнiнським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 05.11.1997) призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"КЗК" 28.04.2014 на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 20.07.2007-03.05.2008 - Директор 

"УкрНДIПобутМаш", з 20.07.2007р. до 25.04 2008 р. - Голова Правлiння "УкрНДIПобутМаш";  з 03.05.2008 до 01.10.2010 

- "УкрНДIПобутМаш",  заст.директора по розвитку хол.технiки; з 01.10.2010р. - АТ "НОРД" (ПАТ "НОРД"), директор по 

розвитку об'ектiв виробництва. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає.  

 

 Посадова особа Член Наглядової ради Статiнов Анатолiй Сергiйович (паспорт: серiя ММ номер 577998 виданий 

Комiнтерновським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 11.07.2000) звiльнений рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014 в зв'язку з закiнчення строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями Товариства 
не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

 Посадова особа Член Наглядової ради Статiнов Анатолiй Сергiйович (паспорт: серiя ММ номер 577998 виданий 

Комiнтерновським РВХМУУМВС України в Харкiвськiй обл. 11.07.2000) призначений рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014 строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади:  з 15.10.2007 р.-23.09.2011 р.- 

iнженер-технолог цех №1 ПАО "НОРД"; 26.09.2011 р. до теперiшньго часу головний технолог ПАТ "УкрНIIПобутмаш" 

м. Донецьк. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Наглядової ради Дроздова Данута Iванiвна (паспорт: серiя ВВ номер 464422 виданий 

Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 22.06.1998) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"КЗК" 28.04.2014 в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Володiє часткою в статутному 

капiталi товариства 0,00002 %.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Наглядової ради Дроздова Данута Iванiвна (паспорт: серiя ВВ номер 464422 виданий 
Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 22.06.1998) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"КЗК" 28.04.2014 строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 17.03.89  - АТ "Норд" iнженер з органiзацiї i 

нормування, начальник ВТiП; в даний час працює начальником трудових ресурсiв та заробiтної плати ПАТ "Норд".  

Володiє часткою в статутному капiталi товариства 0,00002 %.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає.  

 Посадова особа Член Правлiння Носкова Олена Миколаївна (паспорт: серiя ВК номер 229095 виданий Краматорським 

МВУМВС України в Дон.обл. 07.12.2005) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014 в 

зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Правлiння Носкова Олена Миколаївна (паспорт: серiя ВК номер 229095 виданий Краматорським 

МВУМВС України в Дон.обл. 07.12.2005) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014 
строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 10.12.2007 - 23.09.2008р - головний бухгалтер ТОВ " Донремсервiс" 

; 24.09.2008р - головний бухгалтер ВАТ "КЗК".  Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає.  

 

 

 Посадова особа Голова Правлiння Рощупкiн Володимир Васильович (паспорт: серiя ВВ номер 366136 виданий 

Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 11.03.1998) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 

28.04.2014 в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  



 Посадова особа Голова Правлiння Рощупкiн Володимир Васильович (паспорт: серiя ВВ номер 366136 виданий 

Кiровським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 11.03.1998) призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"КЗК" 28.04.2014 строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 14.03.2007р-17.12.2008р ВАТ "КЗК", голова 

правлiння; 18.12.2008р-23.04.2009р ВАТ "КЗК",    фахiвець з повернення дебiторської заборгованостi. 24.04.2009р  ВАТ 

"КЗК",  голова  правлiння. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає.  

 Посадова особа Член Правлiння Алiменко Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя ВВ номер 483835 виданий 

Краматорським МВУМВС України в Дон.обл. 29.06.1998) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 
28.04.2014 в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Правлiння Алiменко Свiтлана Олександрiвна (паспорт: серiя ВВ номер 483835 виданий 

Краматорським МВУМВС України в Дон.обл. 29.06.1998) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 

28.04.2014 строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з  01.04.2004 р. по теперешнiй час- ВАТ "КЗК", начальник 

АХЧ.  Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт: серiя ВВ номер 979209 виданий 

Будьонiвським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 18.09.1999) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"КЗК" 28.04.2014 р. в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 
 

 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт: серiя ВВ номер 979209 виданий 

Будьонiвським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 18.09.1999) призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"КЗК" 28.04.2014 р. строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 19.03.2007 р.-26.04.2010 р.- ст. налог. Iнспектор 

Дон областн.налогова адмiнiстрацiя; 27.04.2010 р.-26.11.2012 р.- гл.держ.налог.ревiзор спецiал.держ.налогова iнспекцiя; з 

07.02.2013 р. до теперiшнього часу ревiзор ПАТ "НОРД".  Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрина Сергiївна (паспорт: серiя ВА номер 195769 виданий Кiровським 

РВДМУУМВС України в Дон.обл. 22.12.1995) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014 в 

зв'язку з закiнчення строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Стаценко Iрина Сергiївна (паспорт: серiя ВА номер 195769 виданий Кiровським 
РВДМУУМВС України в Дон.обл. 22.12.1995) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014  

строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 01.03.07 р. - АТ "НОРД", провiдний бухгалтер; з 26.02.2013 по 

теперiшнiй час- перший заступник головного бухгалтера.  Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

 

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя ВВ номер 856886 виданий 

Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 28.08.1999) звiльнена загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КЗК" 

28.04.2014 в зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя ВВ номер 856886 виданий 

Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 28.08.1999) призначена загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КЗК" 
28.04.2014 строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 14.05.2008 р.-08.05.2009 р.-центр зайнятостi; 20.07.2009 

р.-11.09.2009 р.-нач. юрвiддiлу ТОВ "ДАК-СКIФ"; 16.12.2009 р.- 31.07.2010 р.- нач. департаменту ПАТ "НОРД"; з 

09.08.2010 р. до теперiшнього часу зам. Начальнику юрвiддiлу ПАТ "НОРД".  Акцiями Товариства не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Хрома Тетяна Григорiвна (паспорт: серiя ВВ номер 207270 виданий Кiровським 

РВДМУУМВС України в Дон.обл. 12.01.1998) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014 в 

зв'язку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Хрома Тетяна Григорiвна (паспорт: серiя ВВ номер 207270 виданий Кiровським 

РВДМУУМВС України в Дон.обл. 12.01.1998) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КЗК" 28.04.2014 
строком на 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади: з 09.10.2007 р. до теперiшнього часу провiдний iнженер - технолог 

ПАТ "НОРД". Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

 

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. Найменування посади. 

 

Голова Правлiння ____________ Рощупкiн Володимир Васильович 

 

  

 



 

  М.П. 


