
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ» (ЄДРПОУ-00293290, 

місцезнаходження – 03067, м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, тел./факс (044) 458-05-06, електронна поштова 

адреса – glass@kzs.com.ua). 

 Загальними зборами акціонерів Товариства 22.04.2013 року (протокол №21 від 22.04.2013 року), у 

зв’язку із зміною Загальними зборами кількісного складу Наглядової ради та  із закінченням строку 

повноважень посадових осіб у 2013 році, було прийнято рішення про дострокове припинення 

повноважень посадових осіб Товариства та одночасне обрання нових: 

 

відкликано: 

- Голову Наглядової Ради Шеветовського Валентина Валентиновича (не надано згоди на розкриття 

паспортних  даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. 

Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;  

- Члена Наглядової Ради Клепацького Анатолія Анатолійовича (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Замість звільненої 

особи на посаду нікого не призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради;  

- Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;  

- Члена Наглядової ради Тюрдьо Ігора Івановича (не надано згоди на розкриття паспортних  даних). 
Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не 

володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Замість звільненої особи на 

посаду нікого не призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради;  

- Члена Наглядової ради Беркович Ольгу Володимирівну (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;  

- Члена Наглядової ради Ятлук Ольгу Миколаївну (не надано згоди на розкриття паспортних  даних). 
Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не 

володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Замість звільненої особи на 

посаду нікого не призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради;  

- Члена Наглядової ради Маєвського Олександра Євгеновича (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Замість звільненої 

особи на посаду нікого не призначено, у зв’язку з зміною кількісного складу Наглядової ради;  

- Голову Ревізійної комісії Будник Людмилу Федорівну (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями 

Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;  

- Члена Ревізійної комісії Мартову Ганну Валеріївну (не надано згоди на розкриття паспортних  даних). 
Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не 

володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має;  

- Члена Ревізійної комісії Надєєву Наталію Іванівну (не надано згоди на розкриття паспортних  даних). 
Посадова особа перебувала на посаді з 24 вересня 2010 року по 22 квітня 2013 року. Акціями Товариства не 

володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. 

 

обрано: 

- Голову Наглядової Ради Шеветовського Валентина Валентиновича (не надано згоди на розкриття 

паспортних  даних). Займає посаду директора  ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які 

займав -  Президент, Голова ради директорів. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 

посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена строком на три роки; 

- Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Займає посаду заступника директора з розвитку ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші 

посади, які займав - директор департаменту інвестицій, директор, фахівець-аналітик з дослідження 

товарних ринків. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини 

не має.  Посадова особа призначена строком на три роки; 

- Члена Наглядової ради Беркович Ольгу Володимирівну (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Займає посаду юрисконсульта ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади не займала. 

mailto:glass@kzs.com.ua


Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.  Посадова 

особа призначена строком на три роки; 

- Голову Ревізійної комісії Будник Людмилу Федорівну (не надано згоди на розкриття паспортних  

даних). Займає посаду головного бухгалтера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ», інші посади, які 

займала - бухгалтер, інженер-економіст, економіст  з бухобліку та аналізу господарської діяльності, 

бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 

посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена строком на три роки; 

- Члена Ревізійної комісії Мартову Ганну Валеріївну (не надано згоди на розкриття паспортних  даних). 
Займає посаду старшого фінансового контролера ТОВ «Керамічна група «ГОЛДЕН ТАЙЛ» , інші посади, які 

займала - секретар, провідний спеціаліст департаменту інвестицій, фінансовий контролер, спеціаліст 

департаменту цінних паперів. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та 

корисливі злочини не має. Посадова особа призначена строком на три роки; 

- Члена Ревізійної комісії Надєєву Наталію Іванівну (не надано згоди на розкриття паспортних  даних). 
Займає посаду заступника головного бухгалтера ПАТ «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», інші посади, які займала –

бухгалтер-касир, бухгалтер, головний бухгалтер. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 

посадові та корисливі злочини не має. Посадова особа призначена строком на три роки. 

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визначає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

 

Голова правління                                                                                                                Луцейко Юрій Степанович        

22.04.2013р. 


