
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. 

 

 В.о. Генерального директора    Чаіцький В.О. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

25.04.2017 

(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 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 61016 м. Харків, вул. 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 24.04.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 78 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"  25.04.2017 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці electromashina.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2017 

 (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 

21.04.2017 припинено 

повноваження 

 Голова Наглядової ради  Бочаров Валерій Георгійович - - 

 - 

62,8815 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Бочарова Валерія Георгійовича на 

посаді Голови Наглядової ради , яку він обіймав з 17.04.2014 р.. у зв' язку із закінченням трирічного строку повноважень Наглядової ради. Бочаров В.Г. володіє пакетом 

акцій товариства у розмірі 62,8815% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

21.04.2017 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Загоруйко Наталя Володимирівна - - 

 - 

24,9967 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Загоруйко  Наталі Володимирівни  на 

посаді члена  Наглядової ради , яку вона обіймала з 17.04.2014 р.. у зв' язку із закінченням трирічного 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. 

21.04.2017 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Холявін Сергій Анатолійович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Холявіна Сергія Анатолійовича  на 

посаді члена  Наглядової ради , яку віна обіймав з 17.04.2014 р.. у зв' язку із закінченням трирічного строку повноважень Наглядової ради. Холявін С.А. володіє пакетом 

акцій товариства у розмірі 0,00001%  ( у табличній формі немає можливості зазначити коректно), судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття 

паспортних даних не надав. 

21.04.2017 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Юхно Галина Антоліївна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Юхно Галини Анатоліївни на посаді 

члена  Наглядової ради , яку вона обіймала з 17.04.2014 р. у зв' язку із закінченням трирічного строку повноважень Наглядової ради. Юхно Г.А. володіє пакетом акцій 

товариства у розмірі 0,000003% ( у табличній формі немає можливості зазначити коректно), судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття 

паспортних даних не надала. 

21.04.2017 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради  Бочаров Євген Валерійович - - 

 - 

0,614 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Бочарова Євгена Валерійовича  на 

посаді члена  Наглядової ради , яку він обіймав з 17.04.2014 р.. у зв' язку із закінченням трирічного 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. 



21.04.2017 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії Колесник Валентина Іванівна - - 

 - 

0,0103 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Колесник Валентини  Іванівни   на 

посаді Голови Ревізійної комісії , яку вона обіймала з 17.04.2014 р.. у зв' язку із закінченням трирічного строку повноважень  Ревізійної комісії. Колесник В.І. володіє 

пакетом акцій товариства у розмірі 0,0103% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

21.04.2017 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Таранова Ірина Іванівна - - 

 - 

0,0003 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Таранової Ірини Іванівни   на посаді 

члена   Ревізійної комісії , яку вона обіймала з 17.04.2014 р.. у зв' язку із закінченням трирічного строку повноважень Ревізійної комісії. Таранова І.І. володіє пакетом 

акцій товариства у розмірі 0,0003% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

21.04.2017 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії  Загоруйко Валерій Миколайович - - 

 - 

0,2634 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про припинення повноважень Загоруйка  Валерія Миколайовича  на 

посаді члена   Ревізійної комісії , яку він обіймав з 17.04.2014 р.. у зв' язку із закінченням трирічного строку повноважень Ревізійної комісії. Загоруйко В.М.  володіє 

пакетом акцій товариства у розмірі 0,2634% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надав. 

21.04.2017 обрано Голова Наглядової ради  Бочаров Валерій Георгійович - - 

 - 

62,8815 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання акціонера  Бочарова Валерія Георгійовича членом 

Наглядової ради  строком до наступних річних Загальних зборів  у зв' язку із обранням повного складу Наглядової ради .   Рішенням Наглядової ради ПАТ 

"ЕЛЕКТРОМАШИНА" 21.04.2017 року прийнято рішення про обрання Бочарова В.Г. Головою Наглядової ради . Протягом останніх 5 років Бочаров В.Г. обіймав посади 

Голови Правління, Генерального директора  та  Голови Наглядової ради  цього товариства, володіє пакетом акцій товариства у розмірі 62,8815% , судимості за корисливі 

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

21.04.2017 обрано Член Наглядової ради  Загоруйко Наталя Володимирівна - - 

 - 

24,9967 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання акціонера  Загоруйко Наталі Володимирівни  членом 

Наглядової ради  строком до наступних річних Загальних зборів  у зв' язку із обранням повного складу Наглядової ради .  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. 

21.04.2017 обрано Член Наглядової ради  Бочаров Євген Валерійович - - 

 - 

0,614 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання акціонера  Бочарова Євгена Валерійовича  членом 

Наглядової ради  строком до наступних річних Загальних зборів  у зв' язку із обранням повного складу Наглядової ради .  Протягом останніх 5 років Бочаров Є.В.  

обіймав  посади   менеджера з адміністративної діяльності СЕБ, заступника  начальника  ОЗЦ, помічника Генерального директора з комерційних  питань, члена 

Наглядової ради  цього товариства, володіє пакетом акцій товариства у розмірі 0,614% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття 

паспортних даних не надав. 



21.04.2017 обрано Член Наглядової ради  Воронько Ольга Вікторівна - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання Воронько Ольги Вікторівни   членом Наглядової ради  

( незалежним директором) строком до наступних річних Загальних зборів  у зв' язку із обранням повного складу Наглядової ради .  Протягом останніх 5 років  Воронько 

О.В. обіймала  посаду  старшого прокурора прокуратури  Харківської області, за вислугою  років вийшла на пенсію,  акціями  товариства  не володіє ,  судимості за 

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

21.04.2017 обрано Член Наглядової ради  Куштим Дмитро Ігорович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання Куштима Дмитра Ігоровича   членом Наглядової ради  

(незалежним директором) строком до наступних річних Загальних зборів  у зв' язку із обранням повного складу Наглядової ради .  Протягом  останніх 5 років  Куштим 

Д.І. працював   менеджером з логістики  ТОВ "Нова пошта",   матросом - мотористом МТС "Делфін",  акціями  товариства  не володіє ,  судимості за корисливі або 

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

 

 

21.04.2017 обрано Голова Ревізійної комісії  Колесник Валентина Іванівна  - - 

 - 

0,0103 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання Колесник Валентини Іванівни членом Ревізійної 

комісії  строком  на 3 роки у зв' язку із обранням повного складу Ревізійної комісії .   Рішенням Ревізійної комісії ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА"  (Протокол № 1) 21.04.2017 

року прийнято рішення про обрання Колесник  В.І.  Головою Ревізійної комісії. Протягом останніх 5 років Колесник В.І.  обіймала посади Начальника бюро  ВОПЗП , та 

Голови  Ревізійної комісії   цього товариства, володіє пакетом акцій товариства у розмірі 0,0103% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на 

розкриття паспортних даних не надала. 

21.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Таранова Ірина Іванівна - - 

 - 

0,0003 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання Таранової Ірини Іванівни членом Ревізійної комісії  

строком  на 3 роки у зв' язку із обранням повного складу Ревізійної комісії .  Протягом останніх 5 років Таранова І.І. обіймала посади Начальника управління економіки - 

начальника ПЕВ, Начальника департаменту зовнішньоекономічного управління та члена  Ревізійної комісії  цього товариства, володіє пакетом акцій товариства у розмірі 

0,0003% , судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 

21.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії  Юхно Андрій Олександрович - - 

 - 

0 

Зміст інформації: 

21.04.2017 р. річними Загальними зборами акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМАШИНА" прийнято рішення про обрання Юхна Андрія Олександровича членом Ревізійної 

комісії  строком  на 3 роки у   зв' язку із обранням повного складу Ревізійної комісії .  Протягом останніх 5 років Юхно А.О.  обіймав посади  прокурора  та старшого 

прокурора прокуратури м. Харкова,  начальника відділу  прокуратури  Харківської області,  Начальника служби економічної безпеки цього товариства, володіє пакетом 

акцій товариства у розмірі 0,000003%  ( у табличній формі немає можливості зазначити коректно), судимості за корисливі або посадові злочини не має, згоду на 

розкриття паспортних даних не надав. 

 


