
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Повне найменування емітента         - Відкрите акціонерне товариство 

          “Енергомашспецсталь” 

2. Організаційно-правова форма          - відкрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  - 00210602 

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

5. Міжміський код, телефон,факс        - (06264) 8-55-71,  6-55-67 

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 загальних зборів акціонерів ВАТ “Енергомашспецсталь” від 21.04.2011р. 

(Протокол №1 від 21.04.2011р.) у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до  

вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження голови та членів Наглядової 

ради Товариства та достроково відкликані з посад: 

- Голова Наглядової ради Товариства Близнюк Сергій Анатолійович, паспорт ВЕ 402715 виданий 

02.01.2002р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл. На посаді члена Наглядової ради 

перебував з 24.04.2009р., на посаді Голови Наглядової ради перебував з 27.04.2009р. Володіє 

часткою в статутному фонді емітента 0,02451%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має; 

- член Наглядової ради Товариства Лаптєв Сергій Вікторович, паспорт ВА 855560 виданий 

10.07.1997р. Куйбишевським РВ ДМУ України в Донецькій обл. На посаді члена Наглядової ради 

перебував з 24.04.2009р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,000025%. Непогашеної 

судимості за корисливі, посадові злочини не має; 

- член Наглядової ради Товариства Шмигін Євген Олександрович, паспорт ВА 059007 виданий 

17.05.1997р. Мар’їнським РВ УМВС України в  Донецькій обл. На посаді члена Наглядової ради 

перебував з 24.04.2009р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,000025%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має 

- член Наглядової ради Товариства Стулень Микола Миколайович, паспорт ВК 448374 виданий 

06.02.2008 Ворошиловським РВ РУМВС України в м. Донецьку. На посаді члена Наглядової ради 

перебував з 24.04.2009р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,000025%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- член Наглядової ради Товариства Ромашко Михайло Вікторович, паспорт ВА 014309 виданий 

07.05.2003р. Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області. На посаді члена Наглядової 

ради перебував з 24.04.2009р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,00000125%. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- член Наглядової ради Товариства Гончаренко Олександр Васильович, паспорт ВВ 106146 

виданий 26.11.1997р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл. На посаді члена 

Наглядової ради перебував з 24.04.2009р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 

0,0000025%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- член Наглядової ради Товариства Селютін Олександр Андрійович, паспорт ВА 288753 виданий 

14.05.1996 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл.  На посаді члена Наглядової ради 

перебував з 24.04.2009р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,0000025%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- член Наглядової ради Товариства Куртіс Майкл Белаяч, паспорт  №429220957 виданий 

14.09.2007р. Державним департаментом США. На посаді члена Наглядової ради перебував з 

29.04.2010р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,0000025%. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має; 

- член Наглядової ради Товариства Чеботаєва Тетяна Вікторівна, паспорт ВВ 976028 виданий 

20.09.1999р. Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області. На посаді члена Наглядової 

ради перебувала з 29.04.2010р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 0,0000025%. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.                                                 

 Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ “Енергомашспецсталь” від 21.04.2011р. 

(Протокол №1 від 21.04.2011р.) у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до  



вимог Закону «Про акціонерні товариства» припинені повноваження голови Ревізійної комісії 

Товариства та достроково відкликан з посади: 

- голова Ревізійної комісії Товариства Штанов Сергій Васильович, паспорт ВЕ 755053 виданий 

27.03.2002р. Краматорським РВ УМВС України в Донецькій обл. На посаді члена та голови  

Ревізійної комісії  перебував з 24.04.2009р. Володіє часткою в статутному фонді емітента 

0,00000125%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

  

 Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ “Енергомашспецсталь” від 21.04.2011р. 

(Протокол №1 від 21.04.2011р.) у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність 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 

ВАТ “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  економіста відділу 

корпоративного управління ВАТ «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. 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 даних не надано. На  

даний час обіймає посаду  Генерального директора ВАТ «Атоменер-гомаш». 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. 

- Горшеніна Тетяна Іванівна. Згоди фізичної особи на оприлюднення даних не надано. На  даний 

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

обіймала протягом своєї діяльності: інженер, асистент кафедри політекономії, провідний 

спеціаліст, заступник директора, заступник генерального директора з економіки, директор по 

фінансам, фінансовий директор, директор з економіки, начальник відділу по роботі з 

промисловими підприємствами, заступник фінансового директора, фінансовий директор, директор 

з фінансів та економіки, заступник генерального директора з економіки. Акціями емітента не 

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

- Кулешов Сергій Анатолійович. Згоди фізичної особи на оприлюднення 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 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. 

- Сергєєв Євген Дмитрович. Згоди фізичної особи на оприлюднення даних не надано. На  даний 

час обіймає посаду Директора з управління виробничим комплексом ВАТ «Атоменергомаш». Інші 

посади, які обіймав протягом своєї діяльності: токар, змінний майстер слюсарно-складальної 

ділянки,  змінний майстер по зварюванню, змінний майстер по складанню, майстер ділянки, 

старший майстер по складанню, заступник начальника цеху, начальник ПДО, начальник цеху, 

головний інженер-заступник директора виробництва, директор виробництва, заступник 

генерального директора з виробництва, заступник генерального директора  об’єднання-директор з 

організації виробництва та маркетингу, заступник генерального директора з виробництва та 

маркетингу, заступник генерального директора–директор машинобудівного комплексу, заступник 

генерального директора–технічний директор,  генеральний директор, директор департаменту 

єдиного замовника, директор філіалу, генеральний директор. 

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

час обіймає посаду першого заступника Генерального директора Корпорації «ІСД». 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. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має. 

- Яценюк Юрій Анатолійович. Згоди фізичної особи на оприлюднення 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. 

  

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ “Енергомашспецсталь” від 21.04.2011р. 

(Протокол №1 від 21.04.2011р.) у зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до 

вимог Закону «Про акціонерні товариства» членами Ревізійної комісії Товариства строком на три 

роки обрані: 

- Левенштейн Олександр Леонідович. Згоди фізичної особи на оприлюднення даних не надано. На  

даний час обіймає посаду директора з внутрішнього аудиту ВАТ «Атоменергомаш». Інші посади, 

які обіймав протягом своєї діяльності: програміст, бухгалтер, начальник операційного відділу, 

фінансовий аналітик, головний бухгалтер, фінансовий директор-головний бухгалтер, головний 

бухгалтер-фінансовий контролер, голова комітету внутрішнього аудиту. Акціями емітента не 

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

- Петракова Алла Аркадіївна. Згоди фізичної особи на оприлюднення даних не надано. На  даний 

час обіймає посаду Директора з економіки та фінансів ЗАТ ІК «АЕМ-технології». Інші посади, які 

обіймала протягом своєї діяльності: програміст, технік-конструктор, секретар керівника 

Ревізійного управління, секретар-друкарка Ревізійного управління, економіст, начальник групи, 

начальник відділу Управління з бюджетірувааня та контролінгу, заступник директора з економіки 

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

не має. 

- Щиголєва Ольга Леонідівна. Згоди фізичної особи на оприлюднення даних не надано. На  даний 

час обіймає посаду головного бухгалтера Корпорації «ІСД». Інші посади, які обіймала протягом 

своєї діяльності: спеціаліст, старший спеціаліст, ведучий спеціаліст управління фінансового обліку 

та контролю, виконуючий обов’язки та начальник відділу постановки та методології обліку, 

заступник головного бухгалтера, начальник управління розрахунків з банківських операцій. 

 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно с законодавством.      

Генеральний директор М.В.Єфімов 


