
Приватне акціонерне товариство «Слов’янський крейдо-вапняний 

завод» повідомляє про несвоєчасність подання інформації.  

 Дана ситуація виникла через безвідповідальні дії колишнього директора 

Стрельцова Володимира Ізосимовича. Дана посадова особа написала заяву про 

звільнення від 27.04.2021. Після цього Стрельцов В.І. написав заяву про 

відпустку від 29.04.2021 на період з 11.05.2021 по 11.06.2021. перебуваючи у 

відпустці відповідно до Наказу №38-к від 29.04.2021 дана посадова особа 

відкликала свої електронні підписи, що позбавило підприємство здійснювати 

свої платежі та подавати звітність через програму Medoc до органів 

податкової, статистики, пенсійного фонду. В цей же час на підприємство була 

здійснена хакерська атака та знищено 99% всієї інформації, що містилась на 

сервері підприємства, включно із програмою 1С (підприємство).  

Для виправлення ситуації виконуючим обов’язки Директора Копилом 

В.С. було подано заяви для отримання електронних цифрових підписів з 

метою відновити можливість підприємства здійснювати свою господарську 

діяльність та через те, що на час подання відповідних документів деюре 

директором підприємства лишався Стрельцов В.І. зробити цього не вдалося. 

Таким чином Стрельцов В.І. своїми діями повністю заблокував господарську 

діяльність підприємства в період часу з травня по червень.  

З метою недопущення фінансового колапсу підприємства Наглядовою 

Радою було прийнято рішення про звільнення директора Стрельцова В.І. зі 

втратою довіри  з 10.06.2021 року затверджене протоколом засідання 

Наглядової Ради № 8/21 від 10.06.2021 року, цим же протоколом призначено 

на посаду директора товариства Копила В.С. Тільки після виключення з 

відомостей Державного реєстру Стрельцова В.І. як директора товариства та 

включення до нього Копила В.С. як директора товариства вдалося отримати 

відповідні електронні цифрові підписи новопризначеного директора,  та 

частково розблокувати роботу підприємства. 

Станом на 22.07.2021 року Стрельцов В.І. не передав доступ до хосту на 

якому розміщено доменне ім’я сайту підприємства, та адміністративні права 

керування сайтом товариства skvz.com.ua. лише зусилля ІТ-спеціалістів 

товариства дозволили частково розблокувати роботу сайту для можливості 

розміщення на ньому інформації, розміщення якої обов’язкове відповідно до 

закону «Про акціонерні товариства» та закону «Про цінні папери». 
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