
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.  
28.03.2016 

(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 28.03.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 60 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 29.03.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.dsz.dp.ua в мережі Інтернет 29.03.2016 

 (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 

25.03.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

Правлiння, 

заступник 

голови 

Правлiння 

Здюмаєв Олександр 

Валентинович  

АК № 992052 

14.07.2000 Новомосковським МВ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016р. прийнято рiшення про припинення повноважень члена Правлiння, заступника 

голови Правлiння ПАТ «ДнСЗ» Здюмаєва Олександра Валентиновича на пiдставi особистої заяви. Паспорт серiя АК № 992052 виданий 

14.07.2000 р. Новомосковським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi . Посадова особа акцiями ПАТ «ДнСЗ» не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 1 рiк. 

25.03.2016 
припинено 

повноваження 

Заступник 

голови 

Наглядової 

ради, член 

Наглядової 

ради 

Литвин Григорiй 

Федорович 

АЕ 903444 

14.12.1997 Жовтневий РВ ДМУУМВС України в 

Днiпропетровськiй областi. 

0.0004 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Заступника голови 

Наглядової ради, члена Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Литвина Григорiя Федоровича на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про 

акцiонернi товариства» в зв`язку iз достроковим припиненням повноважень голови Наглядової ради 19.01.2016 р., який був обраний 

кумулятивним голосуванням. Паспорт серiя АЕ №903444, виданий 22.12.1997р. Жовтневий РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй 

областi. 

Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, протягом 



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 

якого посадова особа перебувала на посадi - 12 рокiв (згiдно зi Статутом ПАТ «ДнСЗ», посадова особа переобиралась кожнi три роки). 

25.03.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Буханцов Олег 

Васильович 

ВВ 504768 

13.07.1998 Краматорським МВ УМВС України в 

Донецькiй областi 

0.0004 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради 

ПАТ «ДнСЗ» Буханцова Олега Васильовича на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» в зв`язку iз 

достроковим припиненням повноважень голови Наглядової ради 19.01.2016 р., який був обраний кумулятивним голосуванням. Паспорт серiя 

ВВ № 504768 виданий 13.07.1998р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi . Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 

0,0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – 2 роки. 

25.03.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЮГТРАНССТРОЙ-2» 

21853652 0.0173 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради 

ПАТ «ДнСЗ» ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» в зв`язку iз достроковим 

припиненням повноважень голови Наглядової ради 19.01.2016 р., який був обраний кумулятивним голосуванням. Код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 21853652. Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0173%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 

протягом якого посадова особа перебувала на посадi – 2 роки. 

25.03.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Тараненко Iрина 

Вiкторiвна 

АЕ 209617 

14.02.1996 Жовтневий РВ ДМУ України в 

Днiпропетровськiй областi 

0.0004 

Зміст інформації: 



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 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради 

ПАТ «ДнСЗ» Тараненко Iрини Вiкторiвни на пiдставi частини 2 статтi 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» в зв`язку iз достроковим 

припиненням повноважень голови Наглядової ради 19.01.2016 р., який був обраний кумулятивним голосуванням. Паспорт серiя АЕ № 209617 

виданий 01.02.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ України в Днiпропетровськiй областi.  

Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0004 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний строк, 

протягом якого посадова особа перебувала на посадi - 9 рокiв (згiдно зi Статутом ПАТ «ДнСЗ», посадова особа переобиралась кожнi три роки). 

25.03.2016 обрано 

Заступник 

голови 

Правлiння  

Шмельков Олег 

Вiкторович 

АМ 173303 

13.12.2000 АНД РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. обрано до складу Правлiння ПАТ «ДнСЗ» Шмелькова Олега Вiкторовича в зв`язку 

iз припиненням повноважень члена Правлiння заступника голови Правлiння ПАТ «ДнСЗ» Здюмаєва О.В. Рiшенням Правлiння ПАТ «ДнСЗ» вiд 

25.03.2016 р.  

Шмелькова Олега Вiкторвича обрано на посаду заступника голови Правлiння ПАТ «ДнСЗ». Паспорт серiя АМ № 173303, виданий 13.12.2000 р. 

АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi . Акцiями ПАТ «ДнСЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв. Iншi посади , якi обiймав протягом останнiх п`яти 

рокiв - директор з управлiння якiстю ПАТ «ДнСЗ». 

25.03.2016 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради  

Афанасьєв Олександр 

Анатолiйович 

АК 058818 

13.03.1998 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

12.3743 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Афанасьєва Олександра 

Анатолiйовича у зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням нового складу Наглядової 

ради Афанасьєва Олександра Анатолiйовича обрано на посаду голови Наглядової ради. Паспорт серiя АК № 058818, виданий 05.03.1998р. 

Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Частка, якою володiє у Статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ»- 12,3743%. 



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 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв 

акцiонерiв. Iншi посади , якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв- директор ТОВ «ОТЕГ», директор КП ДМЕТ. 

25.03.2016 обрано 

Заступник 

голови 

Наглядової 

ради 

Литвин Григорiй 

Федорович 

АЕ 903444 

22.12.1997 Жовтневий РВ ДМУУМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

0.0004 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Литвина Григорiя Федоровича у 

зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Рiшенням Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» вiд 

25.03.2016 р. Литвина Григорiя Федоровича обрано заступником голови Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ». Паспорт серiя АЕ № 903444, виданий 

22.12.1997р. Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi. 

Розмiр пакета акцiй ПАТ «ДнСЗ» - частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0004%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Строк, на який обрано –1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади , якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв 

- заступник голови Наглядової ради ПАТ (ВАТ) “ДнСЗ”, директор з безпеки ПАТ «ДнСЗ».  

25.03.2016 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Тараненко Iрина 

Вiкторiвна 

АЕ 209617 

01.02.1996 Жовтневим РВ ДМУ України в 

Днiпропетровськiй областi.  

0.0004 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016 р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Тараненко Iрину Вiкторiвну в 

зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт серiя АЕ №209617, виданий 01.02.1996 р. 

Жовтневим РВ ДМУ України в Днiпропетровськiй областi. Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0004 %. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано посадову особу – 1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади , якi 

обiймала протягом останнiх п`яти рокiв - голова Наглядової ради ПрАТ( ЗАТ) "ТАКО", член Наглядової ради ПАТ ( ВАТ) "ДнСЗ". 

25.03.2016 обрано Член Буханцов Олег ВВ 504768 0.0004 



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 

Наглядової 

ради 

Васильович 13.07.1998 Краматорським МВ УМВС України в 

Донецькiй областi 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» Буханцова Олега Васильовича в 

зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Паспорт серiя ВВ № 504768 виданий 13.07.1998 р. 

Краматорським МВ УМВС України в Донецькiй областi.  

Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0, 0004 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано 

посадову особу –1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Iншi посади , якi обiймала посадова особа протягом останнiх п`яти рокiв – 

директор ТОВ «КАМАРА ДЕЛЬ РЕЙ», Голова Правлiння ПрАТ «ЮГТРАНССТРОЙ», Генеральний директор ТОВ «ЮГТРАНССТРОЙ-2», 

член Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ». 

25.03.2016 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЮГТРАНССТРОЙ-2» 

21853652 0.0173 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв ПАТ «ДнСЗ» вiд 25.03.2016р. обрано до складу Наглядової ради ПАТ «ДнСЗ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЮГТРАНССТРОЙ-2» в зв`язку iз достроковим припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Код 

за ЄДРПОУ 21853652. Частка у статутному капiталi ПАТ «ДнСЗ» 0,0173%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано –1 рiк до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. 

Фiзична особа, яка є представником у Наглядовiй ради ПАТ «ДнСЗ» - Левiн Iгор Абрамович, паспорт серiя АЕ № 576354, виданий Жовтневим 

РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi. Акцiями ПАТ «ДнСЗ» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв – Голова Правлiння ПрАТ (ЗАТ) «ЮГТРАНССТРОЙ».  

 


