
 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 

1. Повне найменування емітента         - Публічне акціонерне товариство “Енергомашспецсталь” 

2. Організаційно-правова форма          - публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  - 00210602 

4. Місцезнаходження емітента             - 84306, Донецька обл., м. Краматорськ,  

                                                                   ПАТ «Енергомашспецсталь». 

5. Міжміський код, телефон,факс        - (06264) 8-55-71,  6-71-39 

6. Електронна поштова адреса             - central@emss.dn.ua 

7. Адреса сторінки в мережі Інтернет  - emss.krm.net.ua 

8. Вид особливої інформації                 - Відомості про зміну складу посадових осіб 
 

 Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Енергомашспецсталь” від 17.11.2011р. 

(Протокол №2 від 17.11.2011р.) у зв’язку зі зміною складу Наглядової ради згідно до вимог Закону «Про 

акціонерні товариства» достроково припинені повноваження голови та членів Наглядової ради 

Товариства, а саме: 

- Голова Наглядової ради Товариства Кащенко Володимир Анатолійович. Згоди фізичної особи на 

оприлюднення паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2011р., на 

посаді голови Наглядової ради – з 20.05.2011р. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Близнюк Сергій Анатолійович, паспорт ВЕ 402715 виданий 02.01.2002р. 

Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл. На посаді члена Наглядової ради перебував з 

21.04.2011р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,02451%. Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Чеботаєва Тетяна Вікторівна, паспорт ВВ 976028 виданий 20.09.1999р. 

Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 

21.04.2011р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,0000025%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Горшеніна Тетяна Іванівна. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних 

даних не надано. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 21.04.2011р. Акціями емітента не володіє.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Кулешов Сергій Анатолійович.. Згоди фізичної особи на оприлюднення 

паспортних даних не надано. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2011р. Акціями емітента 

не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Сергєєв Євген Дмитрович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних 

даних не надано. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2011р. Акціями емітента не володіє.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Пакерманов Євген Маркович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних 

даних не надано. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2011р. Акціями емітента не володіє.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Удовенко Сергій Петрович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних 

даних не надано. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2011р. Акціями емітента не володіє.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Член Наглядової ради Яценюк Юрій Анатолійович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних 

даних не надано. На посаді члена Наглядової ради перебував з 21.04.2011р. Акціями емітента не володіє.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

 Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “Енергомашспецсталь” від 17.11.2011р. 

(Протокол №2 від 17.11.2011р.) у зв’язку зі зміною складу Наглядової ради Товариства відповідно до 

вимог Закону «Про акціонерні товариства» членами Наглядової ради Товариства строком на три роки 

обрані: 

- Близнюк Сергій Анатолійович, паспорт серії ВЕ 402715 виданий 02.01.2002р. Краматорським МВ УМВС 

України в Донецькій обл. На даний час обіймає посаду заступника генерального директора 

ПАТ “Енергомашспецсталь” з перспективного розвитку. Інші посади, які обіймав протягом своєї 

діяльності: директор; голова правління; перший заступник директора, заступник директора з 

перспективного розвитку. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,02451%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Чеботаєва Тетяна Вікторівна, паспорт ВВ 976028 виданий 20.09.1999р. Краматорським МВ УМВС 

України в Донецькій області. На даний час обіймає посаду  провідного економіста відділу корпоративного 

управління ПАТ «Енергомашспецсталь». Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: вихователь 



в д/с, інженер відділу реалізації послуг, інженер фінансово-збутового відділу, економіст фінансово-

збутового відділу, економіст з фінансової роботи фінансового відділу, економіст відділу корпоративного 

управління. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,0000025%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

- Кащенко Володимир Анатолійович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не 

надано. На  даний час обіймає посаду  Генерального директора ВАТ «Атоменергомаш». Інші посади, які 

обіймав протягом своєї діяльності: комерційний директор, генеральний директор, директор, заступник 

генерального директора, директор з інвестицій, радник з перспективних питань директора з 

корпоративних питань, заступник генерального директора з комерційної діяльності, заступник  

генерального директора з логістики та закупівлі, директор з комерційних питань. Акціями емітента не 

володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Ярош Наталія Володимирівна. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На  

даний час обіймає посаду Директора з економіки та фінансів ВАТ «Атоменергомаш». Інші посади, які 

обіймала протягом своєї діяльності: лаборант, друкарка, секретар-адміністратор, операціоніст, касир-

операціоніст, помічник бухгалтера, аналітик по бюджету та плануванню, аналітик по бюджету та 

видаткам, фінансовий аналітик, старший фінансовий аналітик, начальних фінансових систем, заступник 

генерального директора з економіки, фінансовий директор, заступник голови правління, директор з 

економіки та фінансів.  Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

- Кулешов Сергій Анатолійович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На  

даний час обіймає посаду Директора з корпоративного управління ВАТ «Атоменергомаш». Інші посади, 

які обіймав протягом своєї діяльності: кресляр-конструктор, фінансовий директор, консультант-експерт, 

провідний спеціаліст по операціям з цінними паперами, заступник начальника, генеральний директор, 

заступник начальника управління регіональних проектів, контролер, брокер фондового відділу, головний 

спеціаліст відділу корпоративного управління, заступник генерального директора, виконавчий директор, 

керівник проекту департаменту корпоративних проектів, директор департаменту стратегічного розвитку, 

керівник управління. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

- Пакерманов Євген Маркович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На  

даний час обіймає посади Радника Генерального директора ВАТ «Атоменергомаш», Генерального 

директора ЗАТ «АЕМ-технології». Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: згинальник труб, 

старший економіст відділу кредитування цінних паперів, ведучий економіст відділу кредитування та 

цінних паперів, начальник відділу кредитування, заступник керуючого, заступник директора управління–

начальник відділу ресурсів Управління ресурсами, заступник начальника управління розвитку, заступник 

генерального директора, генеральний директор, начальник фінансового управління, начальник планово-

економічного відділу, директор з фінансів та економіки, заступник генерального директора – фінансовий 

директор, генеральний директор, директор зі стратегічного розвитку.  Акціями емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Чижова Юлія Станіславівна. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На  

даний час обіймає посаду Виконавчого директора ЗАТ «ІК «АЕМ-технології». Інші посади, які обіймала 

протягом своєї діяльності: юрист, головний спеціаліст, заступник директора з правових питань, директор з 

управління активами,  виконавчий директор, директор з операцій. Акціями емітента не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Удовенко Сергій Петрович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На  

даний час обіймає посаду Заступника директора з перспективного планування та розвитку ТОВ «Регіон». 

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: директор, бухгалтер, бухгалтер лічильно-

комерційного управління, заступник голови з фінансів, економіст відділу зведеного балансу, в.о. 

начальника економічного відділу, начальник відділу економічного аналізу, заступник начальника 

економічного управління, начальник економічного управління, заступник виконавчого директора з 

економіки, директор з фінансів та економіки, перший заступник Генерального директора.  Акціями 

емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- Яценюк Юрій Анатолійович. Згоди фізичної особи на оприлюднення паспортних даних не надано. На  

даний час обіймає посаду юриста Консорціуму «Індустріальна група». Інші посади, які обіймав протягом 

своєї діяльності: юрист. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

  

 Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно с законодавством.   
         Генеральний директор М.В.Єфімов 


