
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Конструкторське бюро коксохiмiчного 

машинобудування" 

2. Код за ЄДРПОУ 00190302 

3. Місцезнаходження 
84122, мiсто Словянськ, Бульвар 

Пушкiна, будинок 10 

4. Міжміський код, телефон та факс 0626226391 0626223691 

5. Електронна поштова адреса kxm@kb-koks.donbass.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.kbkxm-kbk.com 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 р.) припинено 

повноваження у звязку з закiнченням строку Голови наглядової ради Будяка Сергiя 

Васильовича (паспорт ВА № 528296 виданий 05.11.1996 р. Орджоникiдзенським РВ 

Марiупольського МВ УМВС України в Донецькiй областi). володiє часткою у статутному 

капiталi товариства - 0,0001 %. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 

05.04.2002 по 18.04.2014р.  

На посаду голови Наглядової ради призначено Будяка С.В. (рiшення Загальних зборiв № 

17 вiд 18.04.2014 р., протокол Наглядової ради № 06-14 вiд 18.04.2014 р.) 

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 р.) обрано на посаду 

члена Наглядової ї ради Будяка Сергiя Васильовича (паспорт ВА №528296 виданий 

05.11.1996 Орджоникiдзенським РВ Марiупольського МВ УМВС України в Донецькiй 

областi). Строк на який обрано особу - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента - 0.0001%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює на посадi виконавчого 

директора ТОВ ЗЕП "Азовiмпекс" 

Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол №06-14 вiд 18.04.2014 року) обрано на 

посаду Голови Наглядової ї ради Будяка Сергiя Васильовича (паспорт ВА №528296 

виданий 05.11.1996 Орджоникiдзенським РВ Марiупольського МВ УМВС України в 

Донецькiй областi). Строк на який обрано особу - 3 роки. Володiє часткою у статутному 

капiталi емiтента - 0.0001%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює на посадi 

виконавчого директора ТОВ ЗЕП "Азовiмпекс" 

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 р.) припинено 

повноваження у звязку з закiнченням строку заступника голови Наглядової ради Валяєву 



Людмилу Павлiвну (паспорт СВ № 700272 виданий 29.05.2002 Жовтневим РВ 

Марiупольського МВ УМВС України в Донецькiй областi). Володiє часткою у статутному 

капiталi емiтента - 0.0001%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебуває на посадi 

члена наглядової рази з 21.04.2009 по 30.06.2011р., на посадi заступника голови 

Наглядової ради з 30.06.2011 р по 18.04.2014 р. 

Заступником голови Наглядової ради обрано Валяєву Л.П. згiдно рiшення Загальних 

зборiв (проткол № 17 вiд 18.04.2014) та Наглядововї ради (протокол № 06-14 вiд 

18.04.2014 р.) 

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 р.) призначено на 

посаду Члена Наглядової ради Валяєву Людмилу Павлiвну (паспорт СВ № 700272 

виданий 29.05.2002 Жовтневим РВ Марiупольського МВ УМВС України в Донецькiй 

областi). Строк на який обрано особу - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi 

емiтента - 0.0001%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює на посадi заступника 

виконавчого директора з економiки та фiнеансiв ТОВ ЗЕП "Азовiмпекс". 

Згiдно рiшення Наглядової ради (протокол № 06-14 вiд 18.04.2014 р.) призначено на 

посаду Заступника голови Наглядової ради Валяєву Людмилу Павлiвну (паспорт СВ № 

700272 виданий 29.05.2002 Жовтневим РВ Марiупольського МВ УМВС України в 

Донецькiй областi). Строк на який обрано особу - 3 роки. Володiє часткою у статутному 

капiталi емiтента - 0.0001%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює на посадi 

заступника виконавчого директора з економiки та фiнеансiв ТОВ ЗЕП "Азовiмпекс". 

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 р.) припиненно 

повноваження у звязку iз закiнченням строку Члена Наглядової ради Карпова Iгоря 

Володимировича (паспорт ВВ № 198115 виданий 19.12.1997 Жовтневим РВ 

Марiупольського  

МУ УМВС України в Донецькiй областi). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 

- 0.0001%. Пакет акцiй  

емiтента, який належить цiй особi - 8. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Перебуває на посадi члена наглядової рази з 22.04.2011.Працює на посадi 

начальника комерцiйного вiддiлу ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс".  

Членом Наглядової ради повторно обрано Карпова I.В. згiдно рiшення Загальних зборiв 

(проткол № 17 вiд 18.04.2014). 

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 року) на посаду Члена 

Наглядової ради Карпова Iгоря Володимировича (паспорт ВВ № 198115 виданий 

19.12.1997 Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй областi). 

Строк на який обрано особу - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 

0.00010287828%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Працює на посадi начальника 

комерцiйного вiддiлу ЗЕП ТОВ "Азовiмпекс".  

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014р.) припинено 

повноваження у звязку з закiнчення строку Члена Наглядової ради Кузнецова Олександра 

Михайловича (паспорт ВА № 705715 виданий 12.05.1997 Слов'янським МВ УМВС  

України в Донецькiй областi). Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 0.0001%. 

Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Перебуває на посадi з 21.04.2009 по 18.04.2014р. 

Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014р.) Кузнецов О.М. 

повторно обраний членом Наглядової ради. 



Згiдно рiшення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 р.) обрано на посаду 

Члена Наглядової ради Кузнецова Олександра Михайловича (паспорт ВА № 705715 

виданий 12.05.1997 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi). Строк на який 

обрано особу - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 0.0001%. Пакет 

акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Працює на посадi завiдуючого сектором конструкторського  

вiддiлу ВАТ "КБ Коксохiммаш"  

Згідно рішення Загальних зборiв (протокол № 17 вiд 18.04.2014 р.) обрано на посаду 

Члена Наглядової ради Бєрмана Марка Iсааковича (паспорт ВВ № 247180 виданий 

17.03.1998 Жовтневим РВ Марiупольського МВ УМВС України в Донецькiй областi). 

Строк на який обрано особу - 3 роки. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента - 

0.0001%. Пакет акцiй емiтента, який належить цiй особi - 8. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Працює на посадi начальник вiддiлу якостi та 

сертифiкацiї ТОВ ЗЕП "Азовiмпекс" 

 


