
Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

26.04.2021

(дат а реєст рації еміт ент ом елект ронного документ а)
41/2040

(вихідний реєст раційний номер елект ронного документ а)
Підт верджую ідент ичніст ь т а дост овірніст ь інформації, що розкрит а відповідно до вимог Положення
про розкрит т я інформації еміт ент ами цінних паперів, зат вердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів т а фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєст рованого в Мініст ерст ві
юст иції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директ ор

(посада)

 

 

(підпис)

Кут узов Сергій
Володимирович

(прізвище т а ініціали
керівника)

 

Особлива інформація (відомості про зміну складу посадових осіб
емітента) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування еміт ент а Приват не акціонерне т оварист во “Український

графіт ”
2. Організаційно-правова форма Акціонерне т оварист во
3. Місцезнаходження Запорізька област ь, 69600, м. Запоріжжя, вул.

Північне шосе, 20
4. Код за ЄДРПОУ 00196204
5. Міжміський код т а т елефон, факс (061)289-51-10, (061)289-51-41
6. Елект ронна пошт ова адреса graphite@ukrgrafit.com.ua
7. Найменування, ідент ифікаційний код юридичної
особи, країна реєст рації юридичної особи т а
номер свідоцт ва про включення до Реєст ру осіб,
уповноважених надават и інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку.

ДУ «АРІФРУ», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайт і учасника
фондового ринку (адреса

ст орінки)

в мережі
Інт ернет (дат а)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 854 від 04.12.2018}



ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб еміт ент а

Дата
вчинення

дії

Зміни (призначено,
звільнено обрано

або припинено
повноваження)

Посада* Прізвище, ім’я, по
батькові або повне

найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної

особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6
26.04.2021 Припинено

повноваження
Генеральний
директ ор

Кут узов Сергій
Володимирович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) припиняют ься повноваження
Генерального директ ора Кут узова Сергія Володимировича у зв`язку з закінченням т ерміну обрання,
акціями у ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік з “28” квіт ня 2020 року
по “28” квіт ня 2021 року, включно. (Прот окол засідання Наглядової ради №5(о) від 22.04.2020р.).
Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Припинено

повноваження
Директ ор з
економіки т а
фінансів

Бондар Людмила
Вікт орівна

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) припиняют ься повноваження
Директ ора з економіки т а фінансів Бондар Людмили Вікт орівни у зв`язку з закінченням т ерміну
обрання, акціями у ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%. Перебувала на посаді 1 (один) рік з “28” квіт ня
2020 року по “28” квіт ня 2021 року, включно. (Прот окол засідання Наглядової ради №5(о) від
22.04.2020р.). Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Припинено

повноваження
Комерційний
директ ор

Сумський Максим
Віт алійович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) припиняют ься повноваження
Комерційного директ ора Сумського Максима Віт алійовича у зв`язку з закінченням т ерміну обрання,
акціями у ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік з “28” квіт ня 2020 року
по “28” квіт ня 2021 року, включно. (Прот окол засідання Наглядової ради №5(о) від 22.04.2020р.).
Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Припинено

повноваження
Директ ор з
якост і

Довбня Сергій
Олексійович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) припиняют ься повноваження
Директ ора з якост і Довбні Сергія Олексійовича у зв`язку з закінченням т ерміну обрання, акціями у
ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік з “28” квіт ня 2020 року по “28”
квіт ня 2021 року, включно. (Прот окол засідання Наглядової ради №5(о) від 22.04.2020р.). Посадова
особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Припинено

повноваження
Технічний
директ ор

Павелко Олександр
Володирович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) припиняют ься повноваження
Технічного директ ора Павелка Олександра Володимировича у зв`язку з закінченням т ерміну обрання,
акціями у ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%. Перебував на посаді 1 (один) рік з “28” квіт ня 2020 року
по “28” квіт ня 2021 року, включно. (Прот окол засідання Наглядової ради №5(о) від 22.04.2020р.).
Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Обрано Генеральний

директ ор
Кут узов Сергій
Володимирович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) обрано Генеральним
директ ором Кут узова Сергія Володимировича, акціями у ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%. Ст рок
обрання на посаду – 1 (один) рік т ерміном з “29” квіт ня 2021 року до “29” квіт ня 2022 року, включно.
Прот ягом ост анніх п’ят и років обіймав посаду Генерального директ ора ПрАТ «Укрграфіт ». Посадова
особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.



26.04.2021 Обрано Директ ор з
економіки т а
фінансів

Бондар Людмила
Вікт орівна

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) обрано членом Дирекції на
посаду Директ ора з економіки т а фінансів Бондар Людмилу Вікт орівну, акціями у ст ат ут ному капіт алі
не володіє, 0%. Ст рок обрання на посаду – 1 (один) рік т ерміном з “29” квіт ня 2021 року до “29” квіт ня
2022 року, включно. Прот ягом ост анніх п’ят и років обіймала посаду Директ ора з економіки т а фінансів
ПрАТ «Укрграфіт ». Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Обрано Комерційний

директ ор
Сумський Максим
Віт алійович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) обрано членом Дирекції на
посаду Комерційного директ ора Сумського Максима Віт алійовича, акціями у ст ат ут ному капіт алі не
володіє, 0%. Ст рок обрання на посаду – 1 (один) рік т ерміном з “29” квіт ня 2021 року до “29” квіт ня
2022 року, включно. Прот ягом ост анніх п`ят и років обіймав посади головного спеціаліст а з продукції
служби маркет ингу, заст упника Комерційного директ ора, Комерційного директ ора ПрАТ
«Укрграфіт ». Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Обрано Директ ор з

якост і
Довбня Сергій
Олексійович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) обрано членом Дирекції на
посаду Директ ора з якост і Довбню Сергія Олексійовича, акціями у ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%.
Ст рок обрання на посаду – 1 (один) рік т ерміном з “29” квіт ня 2021 року до “29” квіт ня 2022 року,
включно. Прот ягом ост анніх п’ят и років обіймав посаду Директ ора з якост і ПрАТ «Укрграфіт ».
Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Обрано Технічний

директ ор
Павелко Олександр
Володирович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) обрано членом Дирекції на
посаду Технічного директ ора Павелка Олександра Володимировича, акціями у ст ат ут ному капіт алі не
володіє, 0%. Ст рок обрання на посаду – 1 (один) рік т ерміном з “29” квіт ня 2021 року до “29” квіт ня
2022 року, включно. Прот ягом ост анніх п’ят и років обіймав посади начальника змішувально-пресового
цеху нафт ових вугільних загот івок №2, головного інженера, Технічного директ ора ПрАТ «Укрграфіт ».
Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а посадові злочини.
26.04.2021 Обрано Директ ор з

виробницт ва
т а т ехнології

Бондаренко Олексій
Вікт орович

д/н 0

Зміст  інформації:
Рішенням Наглядової ради Товарист ва (прот окол №6(о) від 26.04.2021р.) обрано членом Дирекції на
посаду Директ ора з виробницт ва т а т ехнології Бондаренка Олексія Вікт оровича, акціями у
ст ат ут ному капіт алі не володіє, 0%. Ст рок обрання на посаду – 1 (один) рік т ерміном з “29” квіт ня
2021 року до “29” квіт ня 2022 року, включно. Прот ягом ост анніх п’ят и років обіймав посади головного
енергет ика, заст упника Технічного директ ора з енергет ики, заст упника Генерального директ ора з
виробницт ва ПрАТ «Укрграфіт ». Посадова особа не має непогашеної судимост і за корисливі т а
посадові злочини.

* Окремо зазначают ься особи, які звільняют ься т а призначают ься (обирают ься або припиняют ь
повноваження) на кожну посаду.
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