
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Гнiздицький Вiталiй Миколайович 

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

  
М.П. 

 

26.04.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Енергомашспецсталь" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

84306, м.Краматорськ, ПАТ "Енергомашспецсталь" 

4. Код за ЄДРПОУ 

00210602 

5. Міжміський код та телефон, факс 

06264-69711 06264-67139 

6. Електронна поштова адреса 

chtv@emss.dn.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 82(2835) бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 30.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці emss.ua в мережі Інтернет 26.04.2018 

 
(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 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

голова 

Наглядової 

ради 

Нiкiпелов Андрiй 

Володимирович 

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження голови Наглядової ради Товариства Нiкiпелова Андрiя Володимировича. Згоди на оприлюднення 

паспортних даних не надано. На посадi члена Наглядової ради: обран 26.09.2013р., переобран 21.04.2016р., 25.04.2017р.; на посадi голови 

Наглядової ради: обран 15.10.2013р., переобран 20.05.2016р., 22.05.17р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Кулешов Сергiй 

Анатолiйович 

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Кулешова Сергiя Анатолiйовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних 

не надано. На посадi члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р. 

Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Разiн Володимир 

Петрович 

б/д б/д 

б/д 
0 

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 рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Разiна Володимира Петровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не 

надано. На посадi члена Наглядової ради: обран 26.09.2013р., переобран 21.04.2016р., 25.04.2017р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Фiлатов Сергiй 

Миколайович 

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Фiлатова Сергiя Миколайовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не 

надано. На посадi члена Наглядової ради: обран 21.04.2016р., 25.04.2017р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Ранцев Олександр 

Юрiйович 

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Ранцева Олександра Юрiйовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних 

не надано. На посадi члена Наглядової ради: обран 25.04.2017р. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Удовенко Сергiй Петрович 
б/д б/д 

б/д 
0 



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 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Удовенко Сергiя Петровича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не 

надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р. Акцiями 

емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Яценюк Юрiй 

Анатолiйович 

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Яценюка Юрiя Анатолiйовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних не 

надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р. 

Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради  

Близнюк Сергiй 

Анатолiйович 

б/д б/д 

б/д 
0.02451 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Близнюка Сергiя Анатолiйовича. Згоди на оприлюднення паспортних даних 

не надано. На посаду члена Наглядової ради: обран 21.04.2011р., переобран: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р. 

Володiє часткою в статутному фондi 0,02451%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

Чеботаєва Тетяна 

Вiкторiвна 

б/д б/д 

б/д 
0.0000025 



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 

ради  

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв ПАТ “Енергомашспецсталь” вiд 26.04.2018р. (Протокол №1) у зв’язку зi змiною складу 

Наглядової ради припиненi повноваження члена Наглядової ради Чеботаєвої Тетяни Вiкторiвни. Згоди на оприлюднення паспортних даних не 

надано. На посаду члена Наглядової ради: обрана 21.04.2011р., переобрана: 17.11.2011р., 25.10.2012р., 26.09.2013р., 21.04.2016р., 25.04.2017р. 

Володiє часткою в статутному фондi 0,0000025%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Нiкiпелов Андрiй 

Володимирович  

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обран Нiкiпелов Андрiй Володимирович - представник акцiонера 

EMSS Holdings Limited, Кiпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

генеральний директор, за сумiсництвом - керiвник дивiзiону. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

26.04.2018 обрано 

Член 

Наглядової 

ради  

Кулешов Сергiй 

Анатолiйович  

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обран Кулешов Сергiй Анатолiйович - представник акцiонера 

EMSS Holdings Limited, Кiпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

генеральний директор, директор з корпоративного управлiння, заступник генерального директора - директор з корпоративного управлiння. 

Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 обрано Член Разiн Володимир б/д б/д 0 



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  

Петрович  б/д 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обран Разiн Володимир Петрович - представник акцiонера EMSS 

Holdings Limited, Кiпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: директор з 

управлiння виробничим комплексом, заступник генерального директора – директор з виробництва, заступник генерального директора – 

директор з операцiйної дiяльностi, перший заступник генерального директора з операцiйної дiяльностi. Акцiями емiтента не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Ранцев Олександр 

Юрiйович  

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обран Ранцев Олександр Юрiйович - представник акцiонера EMSS 

Holdings Limited, Кiпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник 

генерального директора - директор зi збуту, директор зi стратегiчного розвитку i контролiнгу, заступник генерального директора, перший 

заступник генерального директора з атомної енергетики i новим бiзнесам. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

26.04.2018 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Мкртчан Едуард 

Артурович  

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обран Мкртчан Едуард Артурович - представник акцiонера EMSS 

Holdings Limited, Кiпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник 



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 

директора, тимчасово не працює. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Яценюк Юрiй 

Анатолiйович  

б/д б/д 

б/д 
0 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обран Яценюк Юрiй Анатолiйович - представник акцiонера EMSS 

Holdings Limited, Кiпр. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: директор, 

начальник юридичного департаменту. Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Близнюк Сергiй 

Анатолiйович  

б/д б/д 

б/д 
0.02451 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обран Близнюк Сергiй Анатолiйович – акцiонер ПАТ 

«Енергомашспецсталь». Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: заступник 

генерального директора з перспективного розвитку. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0,02451%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

26.04.2018 обрано 

член 

Наглядової 

ради  

Чеботаєва Тетяна 

Вiкторiвна  

б/д б/д 

б/д 
0.0000025 

Зміст інформації: 

Членом Наглядової ради Товариства строком до наступних рiчних Зборiв обрана Чеботаєва Тетяна Вiкторiвна – акцiонер ПАТ 

«Енергомашспецсталь». Згоди на оприлюднення паспортних даних не надано. Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: провiдний 

економiст. Володiє часткою в статутному фондi емiтента 0,0000025%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



 


