
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. 

Генеральний директор    Вереiтiнов Валерiй Вiкторович

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

М.П.
25.04.2014

(дата)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУРЯЖСЬКИЙ ДОМОБУДIВЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження

62418, смт. Пiсочин, вул. Кiльцева, буд. 41

4. Код за ЄДРПОУ

04852585

5. Міжміський код та телефон, факс

(057)-784-99-09 (057)-784-99-09 

6. Електронна поштова адреса

kdsk@bk.ru

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2014

(дата)

2. Повідомлення 80 (3877) "Бюлетень. Цiннi папери України" 30.04.2014

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kdsk.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2014

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата 
прийняття 

рішення

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

25.04.2014
припинено 

повноваження

Голова 
наглядової 

ради

Тер-Степанян Емiль 
Шаваршович

МК 329745
26.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
60.19214815200

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про довгострокове припинення повноважень голови та членiв 
наглядової ради АТ "КДБК". Пiдстава - вiдсутня. На данiй посадi перебував 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

25.04.2014
припинено 

повноваження

Член 
наглядової 

ради

Алексанян Армен 
Яшаєвич

МТ 138794
15.12.2010 Пiсочинський ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
0.66903952600

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про довгострокове припинення повноважень голови та членiв 
наглядової ради АТ "КДБК". Пiдстава - вiдсутня. На данiй посадi перебував 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

25.04.2014
припинено 

повноваження

Член 
наглядової 

ради

Костикова Людмила 
Володимирiвна

МК 390276
31.01.2007 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в 

Харкiвськiй областi
1.15342414400

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про довгострокове припинення повноважень голови та членiв 
наглядової ради АТ "КДБК". Пiдстава - вiдсутня. На данiй посадi перебувала 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

25.04.2014 припинено Член Лобода Юрiй Євгенович МК 533808 8.66673803000



Дата 
прийняття 

рішення

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

повноваження
наглядової 

ради
17.06.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй областi

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про довгострокове припинення повноважень голови та членiв 
наглядової ради АТ "КДБК". Пiдстава - вiдсутня. На данiй посадi перебував 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

25.04.2014
припинено 

повноваження

Член 
наглядової 

ради

Тер-Степанян Емiль 
Емiльович

ММ 078692
16.12.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
7.43169106400

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про довгострокове припинення повноважень голови та членiв 
наглядової ради АТ "КДБК". Пiдстава - вiдсутня. На данiй посадi перебував 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має.

25.04.2014
припинено 

повноваження

член 
ревiзiйної 

комiсiї

Бєлiнська Тетяна 
Леонiдiвна

МК 749639
17.03.1998 Пiсочинський ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
0

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної 
комiсiї. Пiдстава - необхiднiсть оновити склад ревiзiйної комiсiї. На данiй посадi перебувала 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014
припинено 

повноваження

член 
ревiзiйної 

комiсiї

Панченко Лариса 
Василiвна

ММ 324391
05.10.1999 Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi 
0.01338079



Дата 
прийняття 

рішення

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:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної 
комiсiї. Пiдстава - необхiднiсть оновити склад ревiзiйної комiсiї. На данiй посадi перебувала 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014
припинено 

повноваження

член 
ревiзiйної 

комiсiї
Саєнко Ольга Борисiвна

МН 788487
04.09.2005 Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
0.02676158

Зміст інформації:

Рiшенням загальних зборiв вiд 25.04.2014 р. у зв язку з прийняттям рiшення про дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної 
комiсiї. Пiдстава - необхiднiсть оновити склад ревiзiйної комiсiї. На данiй посадi перебувала 2 роки 10 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014 обрано
Голова 

наглядової 
ради

Тер-Степанян Емiль 
Шаваршович

МК 329745
26.11.1996 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
60.19214815200

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання голови наглядової ради АТ «КДБК». На посаду обраний 
термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посади Голови ради акцiонерiв - Президента АТ ЗТ "КДБК", Голови ради 
акцiонерiв (Президента) АТ ЗТ "КДБК", Голови наглядової ради АТ "КДБК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014 обрано
Член 

наглядової 
ради

Алексанян Армен 
Яшаєвич

МТ 138794
15.12.2010 Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
0.66903952600

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання членiв наглядової ради АТ «КДБК». На посаду обраний 



Дата 
прийняття 

рішення

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

термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посади члена ради акцiонерiв АТ ЗТ "КДБК", члена наглядової ради АТ "КДБК". 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014 обрано
Член 

наглядової 
ради

Костикова Людмила 
Володимирiвна

МК 390276
30.01.1997 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в 

Харкiвськiй областi
1.15342414400

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання членiв наглядової ради АТ «КДБК». На посаду обрана 
термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймала посади члена ради акцiонерiв АТ ЗТ "КДБК", члена наглядової ради АТ "КДБК". 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014 обрано
Член 

наглядової 
ради

Лобода Юрiй Євгенович
МК 533909

17.06.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi

8.66673803000

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання членiв наглядової ради АТ «КДБК». На посаду обраний 
термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посади члена ради акцiонерiв АТ ЗТ "КДБК", члена наглядової ради АТ "КДБК", 
працює директором ТОВ "КУРЯЖ-ЦЕНТР". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014 обрано
Член 

наглядової 
ради

Тер-Степанян Емiль 
Емiльович

ММ 078692
16.12.1998 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
7.43169106400

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання членiв наглядової ради АТ «КДБК». На посаду обраний 
термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посади члена ради акцiонерiв АТ ЗТ "КДБК", члена наглядової ради АТ "КДБК". 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.



Дата 
прийняття 

рішення

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

25.04.2014 обрано
член 

ревiзiйної 
комiсiї

Бєлiнська Тетяна 
Леонiдiвна

МК 749639
17.03.1998 Пiсочинський ВМ Харкiвського РВ УМВС 

України в Харкiвськiй областi
0.00

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання членiв ревiзiйної комiсiї АТ «КДБК». На посаду обрана 
термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймала посади начальника фiнансово-економiчної служби АТ ЗТ "КДБК", начальника 
фiнансово-економiчної служби АТ "КДБК", заступника начальника департаменту виробництва АТ "КДБК", голова ревiзiйної комiсii АТ 
"КДБК". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014 обрано
член 

ревiзiйної 
комiсiї

Валяєв Андрiй Петрович
МК 441376

16.04.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харкiвськiй областi

0.00

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання членiв ревiзiйної комiсiї АТ «КДБК». На посаду обраний 
термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймав посади директора ДП "УМiТ" АТ "КДБК", директора ДП "УМЕ", директора ТОВ 
"УМIТ". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

25.04.2014 обрано
член 

ревiзiйної 
комiсiї

Заяць Олена Iванiвна
МН 418570

10.05.2002 Пiсочинським ВМ Харкiвського РВ УМВС 
України в Харкiвськiй областi 

0.04683276600

Зміст інформації:

Пiдстава: прийняття рiшення загальними зборами вiд 25.04.2014 року про обрання членiв ревiзiйної комiсiї АТ «КДБК». На посаду обрана 
термiном на три роки. Протягом останнiх п яти рокiв обiймала посаду головного бухгалтера ТОВ "Лiга". Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.
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