
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.  

 

Перший заступник голови 

Правлiння 
      Крячко В.О. 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
26.01.2016 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРIЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Бiлостоцького, 181 

4. Код за ЄДРПОУ 

14367980 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(056) 794-79-79, (056)794-18-07 (056) 790-21-22 

6. Електронна поштова адреса 

dsz2@dsz.dp.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.01.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 13 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 21.01.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dsz.dp.ua в мережі Інтернет 26.01.2016 

 (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 фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

19.01.2016 
припинено 

повноваження 

голова 

Наглядової 

ради  

Краснов Загiд 

Геннадiйович 

АМ 478589 

05.09.2001 Амур – Нижньоднiпровський РВ ДМУ 

УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

0.0004 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПАТ «ДнСЗ» 19.01.2016р. прийнято рiшення про припинення повноважень голови Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» 

Краснова Загiда Геннадiйовича на пiдставi особистої заяви у зв`язку iз призначенням його на посаду секретаря Днiпропетровської мiської ради.  

Паспорт серiя АМ № 478589, виданий 05.09.2001р. Амур – Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. 

Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» складає 0,0004%.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi голови Наглядової ради -12 рокiв 5 мiсяцiв.  

Вiдповiдно до Статуту ПАТ «ДнСЗ», у разi неможливостi виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здiйснює 

заступник голови Наглядової Ради.  

 

Розміщено на сайті www.dsz.dp.ua 26.01.2016р. 

http://www.dsz.dp.ua/

