
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Голова Правлiння    Плясов С. В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

23.04.2015 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод важкого кранобудування" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 69015 м. Запорiжжя, вул. Кияшка, 16-А 

4. Код за ЄДРПОУ 

 00110728 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 (061)283-18-76, (061)283-18-10 

6. Електронна поштова адреса 

 boniv@kran.zp.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 73 Бюлетень. Цінні папери України  23.04.2015 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

http://www.kran.zp.

ua/ в мережі Інтернет 23.04.2015 

 (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 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

21.04.2015 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ" 

- 33528158 

 - 

80,5837 

Зміст інформації: 

Голова Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 р. (протокол № 21 від 13.12.2011 р.) та переобрано 10.04.2014 р. 

(протокол № 24 від 10.04.2014 р.) Загальними зборами товариства. Повноваження особи достроково припинено Загальними зборами товариства (протокол № 25 від 

21.04.2015 р.) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 9.5 Статуту емітента. 

21.04.2015 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Манжула Василь Васильович - - 

 - 

0,0002 

Зміст інформації: 

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 р. (протокол № 21 від 13.12.2011 р.) та переобрано 10.04.2014 

р. (протокол № 24 від 10.04.2014 р.) Загальними зборами товариства. Повноваження особи достроково припинено Загальними зборами товариства (протокол № 25 від 

21.04.2015 р.) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 9.5 Статуту емітента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

21.04.2015 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

- 20013200 

 - 

9,8544 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Особу було обрано на посаду 13.12.2011 р. (протокол № 21 від 13.12.2011 р.) та переобрано 10.04.2014 р. 

(протокол № 24 від 10.04.2014 р.) Загальними зборами товариства. Повноваження особи достроково припинено Загальними зборами товариства (протокол № 25 від 

21.04.2015 р.) у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 9.5 Статуту емітента. 

21.04.2015 обрано Голова Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯ КРАН 

ХОЛДИНГ" 

- 33528158 

 - 

80,5837 

Зміст інформації: 

Голова Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Особу було обрано на посаду Наглядовою радою товариства (протокол від 21.04.2015 р.) у зв'язку з 

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та обранням нового складу Наглядової ради Загальними зборами товариства (протокол № 25 від 

21.04.2015 р.). Підстава прийняття рішення - п. 9.5 Статуту емітента. У зв'язку з переобранням тієї ж самої особи змін у персональному складі не відбулося. Строк 

обрання - три роки. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 1476357 шт. 

21.04.2015 обрано Член Наглядової ради ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "КОНЕКРЕЙНС 

УКРАЇНА" 

- 20013200 

 - 

9,8544 

Зміст інформації: 



Член Наглядової ради є юридичною особою - акцiонером. Особу було обрано на посаду Загальними зборами товариства (протокол № 25 від 21.04.2015 р.) у зв'язку з 

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 9.5 Статуту емітента. У зв'язку з переобранням тієї ж самої особи змін 

у персональному складі не відбулося. Строк обрання - три роки. Розмір пакета акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 180541 шт. 

21.04.2015 обрано Член Наглядової ради Булава Микола Олександрович - - 

 - 

0,0055 

Зміст інформації: 

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Особу було обрано на посаду Загальними зборами товариства (протокол № 25 від 21.04.2015 р.) у 

зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Підстава прийняття рішення - п. 9.5 Статуту емітента. Раніше цю посаду займав Манжула 

Василь Васильович, повноваження якого було припинено Загальними зборами товариства (протокол № 25 від 21.04.2015 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Строк обрання - три роки. Інші посади, яка особа обіймала протягом останніх п'яти років: старший майстер ПАТ "Запоріжкран". Розмір пакета 

акцій емітента, що належать особі - прості іменні акції у кількості 100 шт.  

 


