
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Голова правлiння       Мiхеєв Геннадiй Євгенiйович 

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

15.04.2016   М.П.  

(дата) 

 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Конструкторське бюро коксохiмiчного машинобудування 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

84122, мiсто Слов'янськ, бульвар Пушкiна буд. 10 

4. Код за ЄДРПОУ 

00190302 

5. Міжміський код та телефон, факс 

06262 650900 

6. Електронна поштова адреса 

kxm@kb-koks.donbass.com 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 71 Бюлетень. Цiннi папери України 19.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

www.kbkxm-kbk.com в мережі Інтернет 19.04.2016 

 (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 

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Голова наглядової 

ради 
Будяк Сергiй Васильович 

РВ 528296 
Орджонiкiдзевський РУ Марiупольского МУ 

УМВД Українив в Донецькiй областi 
0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (проткол № 19 вiд 15.04.2016 року) прийняли рiшення про дострокове 
припинення повноважень голови Наглядової ради Будяка С.В. (розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 0,0001% статутного капiталу). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 05.04.2002 по 15.04.2016 року. 
На посаду голови Наглядової ради призначено Петрика С.А. (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р., протокол Наглядової ради № 05-16 вiд 
15.04.2016 року)  

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової 

ради 
Карпов Iгор 

Володимирович 

ВВ 198115 
Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС 

України в Донецькiй областi 
0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про дострокове 
припинення повноважень члена Наглядової ради Карпова I.В.(розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 0,0001% статутного капiталу). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 22.04.2011 по 15.04.2016 року. 
На посаду члена Наглядової ради призначено Кущевого Ю.О (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р.) 

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової 

ради 
Соловей Сергiй Борисович 

ВС 538317 
Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС 

України в Донецькiй областi 
0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про дострокове 
припинення повноважень члена Наглядової ради Солов'я С.Б.(розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 0,0001% статутного капiталу). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 22.04.2015 по 15.04.2016 року. 
На посаду члена Наглядової ради призначено Крiштофоров Д.О. (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р.) 



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 

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової 

ради 
Кузнецов Олександр 

Михайлович 

ВА 705715 
Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй 

областi 
0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про дострокове 
припинення повноважень члена Наглядової ради Кузнецова О.М. (розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 0,0001% статутного капiталу). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 21.04.2009 по 15.04.2016 року. 
На посаду члена Наглядової ради призначено Кузнецова О.М. (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р.) 

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової 

ради 
Синицька Галина 
Володимирiвна 

ВС 304278 
Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй 

областi 
0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про дострокове 
припинення повноважень члена Наглядової ради Синицької Г.В.(розмiр пакета акцiй 1 шт., що складає 0,0001% статутного капiталу). Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 22.04.2015 по 15.04.2016 року. 
На посаду члена Наглядової ради призначено Синицьку Г.В. (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р.) 

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Ульянченко Людмила 

Миколаївна 

ВВ 246722 
Жовтневим РВ Марiупольського МУ УСВС 

України в Донецькiй областi 
0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про припинення 
повноважень у зв'язку з закiнченням строку повноважень голови Ревiзiйної комiсiї Ульянченко Л.М.(розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 0,0001% 
статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.04.2007 по 15.04.2016 року. 
На посаду голови Ревiзiйної комiсiї призначено Бруєнко О.В. (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р. протокол засiдання Ревiзiйної комiсiї № 
02-16 вiд 15.04.2016 р.) 

 



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 

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Караван Тетяна 

Михайлiвна 

ВВ 470360 
Орджонiкiдзевським РВ Марiупольського МУ 

УМВС України в Донецькiй областi 
0.0000 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про припинення 
повноважень у зв'язку з закiнченням строку повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Караван Т.М (розмiр пакета акцiй 0 шт., що складає 0,0000% 
статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.04.2007 по 15.04.2016 року. 
На посаду голови Ревiзiйної комiсiї призначено Новакову Н.Г. (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р. ) 

15.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Вiнник Ольга Миколаївна 

ВВ 145183 
Слвянським МВ УМВС України у Донецькiй 

областi 
0.000 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про припинення 
повноважень у зв'язку з закiнченням строку повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Вiнник О.М.(розмiр пакета акцiй 0 шт., що складає 0,0000% 
статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перебував на посадi з 18.04.2007 по 15.04.2016 року. 
На посаду члена Ревiзiйної комiсiї призначено Вiнник О.М. (рiшення Загальних зборiв № 19 вiд 15.04.2016 р. ) 

15.04.2016 обрано 
Член Наглядової 

ради 
Петрик Сергiй 
Анатолiйович 

 0 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Наглядової ради Петрика С.А.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 753514 шт., що складає 96,9008% 
статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає посаду 
приватного адвоката. 

15.04.2016 обрано 
Член Наглядововї 

ради 
Кущевий Юрiй 
Олександрович 

 
 
 

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: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Наглядової ради Кущевого Ю.О.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 753514 шт., що складає 96,9008% 
статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. 

15.04.2016 обрано 
Член Наглядової 

ради 
Крiштофоров Дмитро 

Олександрович 
 0 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Наглядововї ради Крiштофорова Д.О.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 753514 шт., що складає 
96,9008% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає посаду 
iнженера-конструктора ДП "Антонов". 

15.04.2016 обрано 
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Бруєнко Олесiй 
Володимирович 

 0 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Ревiзiйної комiсiї Бруєнко О.В.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 753514 шт., що складає 96,9008% 
статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 5 рiк. Обiймає посаду 
iнспектора з охорони ТОВ "Елiт-Охорона". 

15.04.2016 обрано 
Член Наглядової 

ради 
Кузнецов Олександр 

Михайлович 
 0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Наглядововї ради Кузнецова О.М.(розмiр пакета акцiй 8 шт., що складає 0,0001% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає посаду завiдуча сектором ПАТ "КБ Коксохiммаш". 

 



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 

15.04.2016 обрано 
Член Наглядової 

ради 
Синицька Галина 
Володимирiвна 

 0.0001 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Наглядововї ради Синицьку Г.В.(розмiр пакета акцiй 1 шт., що складає 0,0001% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Призначено на посаду на строк 1 рiк. Обiймає посаду юрисконсульта ПАТ "КБ Коксохiммаш". 

15.04.2016 обрано 
Член Ревiзiйної 

комiсiї 
Новакова Надiя 

Геннадiївна 
 0.0205 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Ревiзiйної комiсiї Новакову Н.Г.(розмiр пакета акцiй 1597 шт., що складає 0,0205% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначено на посаду на строк 5 рiк. Обiймає посаду оператора компьютеного набору ПАТ "КБ Коксохiммаш". 

15.04.2016 обрано 
Члена Ревiзiйної 

комiсiї 
Вiнник Ольга Миколаївна  0 

Зміст інформації: 

Загальнi збори ПАТ "КБ Коксохiммаш", якi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 19 вiд 15.04.2016 р.) прийняли рiшення про призначення члена 
Ревiзiйної комiсiї Вiнник О.М.(розмiр пакета акцiй 0 шт., що складає 0,0000% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Призначено на посаду на строк 5 рiк. Обiймає посаду провiдного економiста ПАТ "КБ Коксохiммаш". 

15.04.2016 обрано 
Голова 

Наглядової ради 
Петрик Сергiй 
Анатолiйович 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням засiдання Наглядововї ради ПАТ "КБ Коксохiммаш", яеi вiдбулися 15.04.2016 року (протокол № 05-16 вiд 15.04.2016 р.) прийняли 
рiшення про обрання головою Наглядової ради Петрика С.А.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 
753514 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду на 
строк 1 рiк. Обiймає посаду приватного адвоката. 



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 

15.04.2016 обрано 
Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Бруєнко Олексiй 
Володимирович 

 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням засiдання Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КБ Коксохiммаш", яке вiдбулося 15.04.2016 року (протокол № 02-16 вiд 15.04.2016 р.) прийнято 
рiшення про обрання голови Ревiзiйної комiсiї Бруєнко О.В.( представник акцiонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмiр пакета акцiй 
753514 шт., що складає 96,9008% статутного капiталу). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено на посаду на 
строк 5 рiк. Обiймає посаду iнспектора з охорони ТОВ "Елiт-Охорона". 

 


