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7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

ІІ. Текст Повідомлення  
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол  від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження Голови Наглядової ради ДЕНИСЕНКА Олександра Петровича, згоди 

посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 

припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова 

особа  володіє 1 акцією товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000000 % від 

статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 26.04.2016  року до 27.04.2017 

року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол  від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження члена Наглядової ради П'єра Лавернь (Pierre LAVERGNE), що є 

представником акціонера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 

даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та 

членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, 

який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 

26.04.2016  року до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол  від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження члена Наглядової ради Стефена Бушайє (Stephen BOUCHAYER), що є 

представником акціонера,  згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 

даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та 

членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, 

який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 

26.04.2016  року до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол  від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження члена Наглядової ради Антуана Отрана (Antoine AUTRAN), що є 

представником акціонера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних 

даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобрання Голови та 

членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, 

який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 

26.04.2016  року до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол  від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження члена Наглядової ради Теліги Ігора Івановича (TELIGA Igor 

Ivanovych), що є представником акціонера, згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 

паспортних даних, не отримано. Підстава для припинення повноважень: в зв'язку з переобрання 



Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір пакета 

акцій, який належить особі, 0,000154 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на 

посаді з 26.04.2016  року до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол  від 27.04.2017 року) 

обрано  Головою Наглядової ради ДЕНИСЕНКА Олександра Петровича, згоди посадової особи 

на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа  є акціонером і 

володіє 1 акцією товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000000 %  від 

статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

Директор з розвитку бiзнесу в Українi та Росiї ПАТ "ЗСК". Особа обрана на посаду на строк до 

наступних Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 27.04.2017 року) обрано членом 

Наглядової ради П'єра Лавернь (Pierre LAVERGNE), що є представником акціонера юридичної 

особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному 

капіталі товариства 99,967203%). Згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 

паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не 

отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних 

Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 27.04.2017 року) обрано членом 

Наглядової ради Стефена Бушайє (Stephen BOUCHAYER), що є представником акціонера 

юридичної особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в 

статутному капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на розкриття інформації 

щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не 

отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних 

Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 27.04.2017 року) обрано членом 

Наглядової ради Антуана Отрана (Antoine AUTRAN), що є представником акціонера юридичної 

особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному 

капіталі товариства 99,967203%), згоди посадової особи на розкриття інформації щодо 

паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не 

отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних 

Річних Загальних Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол від 27.04.2017 року) обрано членом 

Наглядової ради Телігу Ігора Івановича (TELIGA Igor Ivanovych), згоди посадової особи на 

розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа  є акціонером і 

володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000154 % від 

статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

Директор з ЛР ПАТ "ЗСК". Особа обрана на посаду на строк до наступних Річних Загальних 

Зборів. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження Голови Ревізійної Комісії ПАССО Ерік (PASSOT Eric), згоди 

посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 

припинення повноважень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 

Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета 



акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на 

посаді з 26.04.2016 року до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження члена Ревізійної Комісії Михайлик Людмили Микитівни, згоди 

посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 

припинення повноважень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 

Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета 

акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на 

посаді з 26.04.2016 року до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження Члена Ревізійної Комісії Кузьменка Андрія Володимировича, згоди 

посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 

припинення повноважень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 

Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа  є акціонером і володіє акціями товариства, 

розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000001 % від статутного капіталу товариства. Особа 

перебувала на посаді з 26.04.2016 року до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) обрано Головою 

Ревізійної Комісії ПАССО Еріка (PASSOT Eric). Згоди посадової особи на розкриття інформації 

щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не 

отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) обрано членом 

Ревізійної комісії Михайлик Людмилу Микитівну, згоди посадової особи на розкриття 

інформації щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, 

розмір пакета акцій, який належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Інші 

посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "ЗСК". 

Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) обрано члена Ревізійної 

комісії Кузьменка Андрія Володимировича, згоди посадової особи на розкриття інформації 

щодо паспортних даних, не отримано. Посадова особа особа  є акціонером і володіє акціями 

товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000001 %  від статутного капіталу 

товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу 

економіки. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження Голови Правління Жірома Кутана (Jerome COUTANT). Згоди 

посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 

припинення повноважень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 

Правління. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 26.04.2016 року 

до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) 



припинено повноваження Члена Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY). Згоди 

посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 

припинення повноважень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 

Правління. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 26.04.2016 року 

до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) 

припинено повноваження Члена Правління Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI). Згоди 

посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не отримано. Підстава для 

припинення повноважень: в зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів 

Правління. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа перебувала на посаді з 26.04.2016 року 

до 27.04.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) обрано Головою 

Правління Жірома Кутана (Jerome COUTANT), згоди посадової особи на розкриття інформації 

щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не 

отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить 

особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) обрано членом 

Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY), згоди посадової особи на розкриття 

інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти 

років, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який 

належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 

один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

В зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗСК" (Протокол від 27.04.2017 року) обрано членом 

Правління Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI), згоди посадової особи на розкриття 

інформації щодо паспортних даних та інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти 

років, не отримано. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який 

належить особі, 0,00 % від статутного капіталу товариства. Особа обрана на посаду терміном на 

один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор Крилов Андрій Юрійович 28.04.2017 


