
Титульний аркуш Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 
  
  30.04.2019   
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)   
  
№ 105   
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)   
  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 
змінами) 

  

  
Голова правлiння        Красовський Сергiй Гарiйович 

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

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  
1. Повне найменування емітента   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 
"ДОНБАСЕКСКАВАЦIЯ" 

  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   Донецька, 84320, м. Краматорськ, вулиця 

Хабаровська, будинок 2 
  
4. Ідентифікаційний код юридичної особи   01241384 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (84320) (06264) 6-33-97, (06264) 6-29-11 
  
6. Адреса електронної пошти   office@de.krm.net.ua 
  
7. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації 
юридичної особи та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, уповноважених 
надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює 
оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасника фондового ринку 

  Державна установа "Агенство з розвитку 
iнфраструктури фондового ринку України", 
21676262, УКРАЇНА, DR/00001/АРА 

  
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  
Повідомлення розміщено на 
власному веб-сайті 

  http://www.donbasekskavaciya.dn.ua/   30.04.2019 

учасника фондового ринку   (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 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
26.04.2019 Обрано Голова наглядової ради  Красовський Володимир 

Сергійович 
д/н 2,622899 

Зміст інформації: 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол  № 1 від 26.04.2019р.), на яких були прийняті рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, 
створення Наглядової ради Товариства, затвердження положення "Про Наглядову раду Товариства" та рішення Наглядової ради Товариства  (протокол № 1 від 
26.04.2019р) , було обрано Членів Наглядової Ради Товариства,  обрано на посаду Голови наглядової ради  Красовського Володимира Сергійовича, паспортні дані: 
серія ВЕ номер 876678 виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 25 лютого 2003 року, який є власником 1000 (тисячі) шт. простих іменних 
акцій, 2 (двох) шт. привілейованих іменних акцій, що складає 2,622899 статутного капіталу. Термін повноважень - 3 роки. Протягом останніх 5 років займав наступні 
посади: Головне управління Міндоходів у Харківський області - головний державний інспектор відділу правового супроводження планових перевірок управління 
правової роботи; державний ревізор-інспектор відділу правового забезпечення діяльності управління правової роботи; головний державний ревізор - інспектор відділу 
супроводження інших спорів та правового забезпечення діяльності юридичного управління; головний державний ревізор - інспектор відділу досудового врегулювання 
спорів юридичного управління, ПрАТ "ВО "Донбасекскавація": юрисконсульт, старший юрисконсульт; заступник генерального директора з юридичних питань. 
Непогашена (незнята) судимості: відсутня. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні. 

26.04.2019 Обрано Член наглядової ради Гнибіда Лідія Олександрівна д/н 1,308832 
Зміст інформації: 
Згідно рішення загальних зборів акціонерів (протокол  № 1 від 26.04.2019р.), на яких були прийняті рішення про затвердження Статуту Товариства у новій редакції, 
створення Наглядової ради Товариства, затвердження положення "Про Наглядову раду Товариства", 
- обрано на посаду члена наглядової ради Гнибіду Лідію Олександрівну, паспортні дані: серія ВЕ номер 092880,  виданий Краматорським МВ УМВС України в 
Донецькій області 07.08.2011 року, яка є власником 500 (п'ятисот) шт. простих іменних акцій,  що складає 1,308832 статутного капіталу. Протягом останніх 5 років не 
працює та не займає будь-яких посад на інших підприємствах, пенсіонерка. 
Непогашена (незнята) судимості: відсутня. Заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю: відсутні. Кандидат не є афілійованою особою до 
ПрАТ "ВО "Донбасекскавація". 

 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.10.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX 

 

 


