
                                            

Повідомлення про зміну складу посадових осіб. 

 

Звільнено членів наглядової ради, призначених Загальними зборами від 19 квітня 2011 р.у 

складі: 

Карасик Олександр Давидович –голова ради ,представник  акціонерів-фізичних 

осіб,володіє 0,002182% акцій Товариства,паспорт КН №263484,виданий 15.11.1996 р. 

Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,стаж керівної роботи-25 

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

 

Політучий Олександр Іванович-член ради, представник ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні 

інвестиції «,володіє 0,00% акцій ПрАТ,президент .ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні 

інвестиції»,паспорт КН № 303288 ,виданий 03.01.1997 р. Київським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавській області,стаж керівної роботи -32 роки. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

 

Блистів Богдан Васильович-член ради, представник  ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство передових технологій «Зонд»,  директор ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство передових технологій «Зонд», володіє 0.00% акцій ПрАТ, Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

Фізична особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

 

Згідно протоколу № 18 загальних зборів від 19 квітня 2012 року прийнято рішення про 

зміну складу наглядової ради. В зв*язку з тим ,що ТОВ «Науково-виробниче 

підприємство передових технологій «Зонд»,  код ЄДРПОУ   23557449, Україна, 36014 , 

м.Полтава вул.. Харчовиків, 27  продало всі акції і володіє 000,0 акцій ПрАТ, воно 

втратило право мати свого представника у наглядовій раді. 

.ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції « код ЄДРПОУ  34693440 . .Україна , 01015 ,м.Київ 

вул..Лейпцігська 3-а, придбало  454114 простих іменних  акцій, тобто 99,065009 %, акцій 

ПрАТ, і згідно рішення загальних зборів отримало право мати 2 представників у складі 

наглядової ради. 

 

Склад наглядової ради:  

 

Карасик Олександр Давидович –голова ради ,представник акціонерів-фізичних 

осіб,володіє 0,002182% акцій Товариства,паспорт КН №263484,виданий 15.11.1996 р. 

Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області,стаж керівної роботи-25 

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

 

Політучий Олександр Іванович-член ради, представник ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні 

інвестиції «,володіє 0,00% акцій ПрАТ,президент .ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні 

інвестиції»,паспорт КН № 303288 ,виданий 03.01.1997 р.Київським РВ ПМУ УМВС 

України в Полтавській області,стаж керівної роботи -32 роки. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

                                                               2. 

 

 

Матієк Анжела Василівна-член ради, представник ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції 

«,володіє 0.00% акцій ПрАТ,виконавчий директор.ВАТ «ЗНВКІФ «Капітальні інвестиції», 

Паспорт АВ № 657246 виданий Мурованокуріловецьким РВ УМВС України в Вінницькій 

області,стаж керівної роботи -8 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 



злочини не має. 

Члени наглядової ради обрані на термін -5 років. 

 

Згідно рішення загальних зборів переобраний на посаду Директора Товариства терміном 

на 5 років Політучий Ігор Васильович, директор ПрАТ, володіє  0.00%  акцій ПрАТ 

,паспорт КН № 013296,виданий 14.07.1995 р. Октябрським РВ ПМУ УМВС України в 

Полтавській області, стаж керівної роботи-16 років.. 

 Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує  достовірність інформації, що міститься у повід 

омленні, та визнає ,що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 

 

 

Директор ПрАТ «Полтавапроммашбуд «                        Політучий І.В. 

 

 


