
 Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до  
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

 Голова правління Дмитренко Віктор Леонідович 

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

 07.03.2019 

 (дата) 
 Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду  
 операцій з нерухомістю) емітента 

 (Зміна складу посадових осіб емітента) 

 I. Загальні відомості 
1. Повне найменування  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ  
емітента КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
2. Організаційно-правова Приватне акціонерне товариство 
 форма 

3. Місцезнаходження 01013 , м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7 

4. Ідентифікаційний код  05523398 
юридичної особи 

5. Міжміський код та  (044) 285-54- 24 (044) 285-54- 24 
телефон, факс 

6. Електронна поштова  zzbk@kovalska.com 
адреса 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній  05.03.2019 
інформаційній базі даних Комісії 

 (дата) 

2. Повідомлення  № 47 Газета "Голос України" 07.03.2019 
опубліковано у* 

 (номер та найменування офіційного друкованого  (дата) 
 видання) 

3. Повідомлення розміщено  http://zbkkovalskaya.kiev.ua
 в мережі  05.03.2019 
на сторінці Інтернет: 

 (адреса сторінки) (дата) 
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 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 Дата вчинення  Зміни (призначено,  Посада* Прізвище, ім'я, по батькові або повне  Ідентифікаційний код  Розмір частки в статутному  
 дії звільнено, обрано або  найменування юридичної особи юридичної особи капіталі емітента (у відсотках) 
 припинено повноваження) 

 1 2 3 4 5 6 
 04.03.2019 обрано Голова Наглядової  Пилипенко Сергiй Олександрович д/н 0 
 ради 

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером та Наглядовою радою  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. 
 СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 04.03.2019 року . Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД  
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" від 04.03.2019 року та протоколу засідання Наглядової ради  АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ"  від 04.03.2019 року.  Пилипенко Сергiй Олександрович  
обрано на посаду Голова Наглядової ради з 04.03.2019 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0  
грн. Зміни у персональному складі посадових осіб відбулися в зв'язку з припиненням повноважень колишнього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi  
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: генеральний  
директор Асоціації "ПБГ "Ковальська". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Голова Наглядової ради Товариства є представником  
єдиного  акціонера ТОВ  "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА". Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 
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 1 2 3 4 5 6 
 04.03.2019 обрано Член Наглядової ради Суботенко Ігор Миколайович д/н 0 

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ  
КОВАЛЬСЬКОЇ" 04.03.2019 року . Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД  
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" від 04.03.2019 року.  Суботенко Ігор Миколайович обрано на посаду Член  Наглядової  
ради з 04.03.2019 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у персональному складі  
посадових осіб відбулися в зв'язку з припиненням повноважень колишнього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  
немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник економічного відділу ПАТ "ЗЗБК ім.  
С.Ковальської", директор фінансовий ПАТ "ЗЗБК ім. С.Ковальської". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Член Наглядової ради  
Товариства є представником єдиного  акціонера ТОВ  "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА". Згоди фізичної особи на розкриття паспортних 

 04.03.2019 обрано Член Наглядової ради Гончаренко Сергій Олександрович д/н 0 

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято єдиним акціонером  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ  
КОВАЛЬСЬКОЇ" 04.03.2019 року. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД  
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ІМ. СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" від 04.03.2019 року.  Гончаренко Сергій Олександрович обрано на посаду Член   
Наглядової ради з 04.03.2019 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Зміни у персональному  
складі посадових осіб відбулися в зв'язку з припиненням повноважень колишнього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi  
злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: провідний економіст ПАТ "ЗЗБК ім. С.  
Ковальської", керівник проектів та програм у сфері матеріального виробництва ПАТ "ЗЗБК ім. С. Ковальської". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій  
особі: 0 акцій. Член Наглядової ради Товариства є представником єдиного  акціонера ТОВ  "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА". Згоди  
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано. 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
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