
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство “Запорізький 

автомобілебудівний завод” 

2. Код за ЄДРПОУ - 25480917 

3. Місцезнаходження  – проспект Соборний, 8, м. Запоріжжя, 69600  

4. Міжміський код, телефон та факс – (061)286-04-21 (т/ф) 

5. Електронна поштова адреса – opcb@zaz.zp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації:  http://www.avtozaz.com/ua/patzaz. 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ: зміна складу посадових осіб 

емітента. 

II. Текст повідомлення 

Рішенням Річних Загальних Зборів  (Протокол від 20.04.2017 №28) з 20 квітня 2017 року припинено 

повноваження Голови Наглядової Козіса Олександра Миколайовича, паспорт серії СН №183291, 

виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 14.05.1996.  Припинення повноважень здійснено 

у зв'язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 

04.05.2016. 

Рішенням Річних Загальних Зборів  (Протокол від 20.04.2017 №28) з 20 квітня 2017 року припинено 

повноваження Члена Наглядової Ради Бей Наталії Олександрівни, паспорт серії СО №172271, 

виданий  Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 06.07.1999. Припинення повноважень здійснено у 

зв'язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 

01.05.2016. 

Рішенням Річних Загальних Зборів  (Протокол від 20.04.2017 №28) з 20 квітня 2017 року припинено 

повноваження Члена Наглядової Ради Папашева Олега Хайрулловича, паспорт СА №803311, виданий 

Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 15.08.1998. Припинення повноважень здійснено у 

зв'язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 

01.05.2016. 

Рішенням Річних Загальних Зборів  (Протокол від 20.04.2017 №28) з 20 квітня 2017 року припинено 

повноваження Члена Наглядової Ради Кузнецової Світлани Вікторівни, паспорт серії СО №795685 

виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002. Припинення повноважень здійснено у 

зв'язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 

01.05.2016. 

Рішенням Річних Загальних Зборів  (Протокол від 20.04.2017 №28) з 20 квітня 2017 року припинено 

повноваження Члена Наглядової Ради Корнєєва Євгена Сергійовича, паспорт серії МЕ №597644, 

виданий Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві 03.03.2005. Припинення повноважень здійснено у 

зв'язку з закінченням строку повноважень та переобранням складу Наглядової ради. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 

01.05.2016. 



Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Папашева Олега Хайрулловича, 

паспорт СА №803311, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області. 15.08.1998, 

обрано Членом Наглядової Ради з 20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням 

складу Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Інші 

посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Бей Наталію Олександрівну, 

паспорт серії СО №172271, виданий  Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 06.07.1999, обрано 

Членом Наглядової Ради з 20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу 

Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Інші 

посади, які обіймала особа: Заступник Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Козіса Олександра Миколайовича, 

паспорт серії СН №183291, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 14.05.1996, обрано 

Членом Наглядової Ради з 20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу 

Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Інші 

посади, які обіймала особа: Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. 

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

Рішенням Річних Загальних Зборів  (Протокол від 20.04.2017 №28) Кузнецову Світлану Вікторівну, 

паспорт серії СО №795685 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 22.01.2002, обрано 

Членом Наглядової Ради з 20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу 

Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Інші 

посади, які обіймала особа: радник. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє 

пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає. Незалежний директор. 

Рішенням Річних Загальних Зборів (Протокол від 20.04.2017 №28) Корнєєва Євгена Сергійовича, 

паспорт серії МЕ №597644, виданий Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві 03.03.2005, обрано 

Членом Наглядової Ради з 20 квітня 2017 року. Обрання здійснено у зв'язку з переобранням складу 

Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних Зборів. Інші 

посади, які обіймала особа: начальник секретаріату-помічник, провідний фахівець, менеджер. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Незалежний директор. 

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 20.04.2017 №20/04/2017-1) Козіса Олександра 

Миколайовича, паспорт серії СН №183291 виданий 14.05.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в 

м. Києвi, обрано Головою Наглядової Ради з 20.04.2017 року. Обрання здійснено у зв'язку з 

переобранням складу Наглядової ради. Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних 

Загальних Зборів. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років - Голова 

Наглядової Ради, Член Наглядової Ради,  Голова Правління. Володіє часткою в статутному капіталі 

емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 %. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Представник акціонера АТ «Українська автомобільна корпорація». 

III. Підпис  

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова Правління                                          М.М. Євдокименко  
 Найменування посади      (підпис)     (ініціали та прізвище керівника) 

      М.П.                 20.04.2017 
                               (дата) 


