
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів. 

 

Генеральний директор    Чаіцький В.О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

25.04.2018 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕКТРОМАШИНА" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 61016 м. Харків, Озерянська, 106 

4. Код за ЄДРПОУ 

 00214868 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0573737500, 0573737501 

6. Електронна поштова адреса 

 zavod@electromashina.com.ua 

 

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

 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 79 Бюлетень " Відомості НКЦПФР"  25.04.2018 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 

www.electromashin

a.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по-батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, орган, який 

видав) або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки 

в статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.04.2018 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради  Бочаров Валерій Георгійович - - 

 - 

0,00003 

Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Бочарова Валерія Георгійовича на 

посаді Голови Наглядової ради , яку він обіймав з 21.04.2017 р., у зв' язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради. Бочаров В.Г. володіє пакетом акцій 

товариства у розмірі 0,00003% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

20.04.2018 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Загоруйко Наталя Володимирівна - - 

 - 

24,9967 

Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Загоруйко  Наталі Володимирівни на 

посаді члена  Наглядової ради , яку вона обіймала з 21.04.2017 р., у зв' язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради. Загоруйко Н.В. володіє пакетом акцій 

товариства у розмірі 24,9967% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

20.04.2018 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Бочаров Євген Валерійович - - 

 - 

0,614 

Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Бочарова Євгена Валерійовича на 

посаді члена Наглядової ради , яку він обіймав з 21.04.2017 р., у зв' язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради. Бочаров Є.В. володіє пакетом акцій 

товариства у розмірі 0,614%, судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

20.04.2018 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Воронько Ольга Вікторівна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Воронько Ольги Вікторівни на посаді 

члена Наглядової ради, яку вона обіймала з 21.04.2017 р., у зв' язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради.  Воронько О.В.  не володіє акцііями Товариства, 

судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

20.04.2018 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Куштим Дмитро Ігорович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Куштима Дмитра Ігоровича на посаді 

члена Наглядової ради, яку вона обіймала з 21.04.2017 р., у зв' язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради.  Куштим Д.І.  не володіє акцііями Товариства, 

судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав 

20.04.2018 обрано Голова Наглядової ради  Бочаров Валерій Георгійович - - 

 - 

0,00003 



Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів  ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення   про обрання акціонера  Бочарова Валерія Георгійовича членом 

Наглядової ради  строком  на 3 роки у зв'язку із обранням повного складу Наглядової ради на підставі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, зокрема,  щодо 

створення Наглядової ради у складі 3-х осіб. Рішенням Наглядової ради 20.04.2018 року Бочарова В.Г. обрано Головою Наглядової ради. Протягом останніх 5 років 

Бочаров В.Г. обіймав посади Генерального директора  та  Голови Наглядової ради  цього товариства, володіє пакетом акцій товариства у розмірі 0,00003% , судимості 

за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

20.04.2018 обрано Член Наглядової ради  Загоруйко Наталя Володимирівна - - 

 - 

24,9967 

Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів  ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання акціонера  Загоруйко Наталі Володимирівни  

членом Наглядової ради  строком  на 3 роки у зв'язку із обранням повного складу Наглядової ради на підставі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, зокрема,  

щодо створення Наглядової ради у складі 3-х осіб.  Протягом останніх 5 років Загоруйко Н.В. обіймала посади Директора  фінансового та  члена Наглядової ради  

цього товариства, володіє пакетом акцій товариства у розмірі 24,9967% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не 

надала. 

20.04.2018 обрано Член Наглядової ради  Юхно Марія Валеріївна - - 

 - 

62,8821 

Зміст інформації: 

20.04.2018 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання акціонера  Юхно Марії Валеріївни   членом 

Наглядової ради  строком  на 3 роки  у зв'язку із обранням повного складу Наглядової ради на підставі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, зокрема,  

щодо створення Наглядової ради у складі 3-х осіб.  Протягом останніх 5 років Юхно М.В.  обіймала посади помічника судді та помічника заступника голови 

господарського суду  Харківської області, провідного економіста з планування планово-економічного відділу та начальника планово-економічного відділу ПАТ 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" , володіє пакетом акцій товариства у розмірі 66,8821% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних 

не надала. 

 


