
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:  Публічне  акціонерне товариство “Завод «ТОЧМАШ» 

1.2. Організаційно-правова форма:  Публічне  акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:  19277566 
1.4. Місцезнаходження емітента:   08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький,   вул. Петропавловська, 34 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (04567) 5-38-93; факс: (04567)  5-38-87  

1.6. Електронна поштова адреса: micron-tochmash@ukr.net 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації :www.tochmash.com.ua 

1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.  

2. Текст повідомлення: 

Рішення про зміну складу посадових осіб емітента  прийнято загальними зборами акціонерів,  які відбулися 24 квітня 

2012 р. (протокол №1/12 від  24.04.2012 р.). 

24.04.2012 р. звільнено: 

– Гавриша Василя Івановича, голову  Ревізійної комісії,  у зв’язку з закінченням строку повноважень. Паспорт серії СН, 

№370249, виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 04.12.1996 р. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. 

Перебував на посаді з 17.06.2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

– Єнтц Юлію Володимирівну, члена Ревізійної комісії, у зв’язку з закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Перебувала  на посаді з 17.06.2009 р. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

– Самойленко Олександра Григоровича,  члена Ревізійної комісії, у зв’язку з закінченням строку повноважень. Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Перебував на посаді з 

17.06.2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

24.04.2012 р. призначено: 

– Черниш Ірину Станіславівну, головою Ревізійної комісії, строком на  п’ять років, паспорт серії ТТ № 005896, виданий 

Дніпровським  РУ ГУ МВС 05.08.2010 р. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом своєї діяльності обіймала 

посади бухгалтера, заступника головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

– Чайковського Дмитра Анатолійовича, членом Ревізійної комісії, строком на  п’ять років, паспорт серії ЕС №345756, 

виданий 15.07.1997 р.  Ленінським РВ ГУ МВС України в Криму. Частка акцій у статутному капіталі відсутня. Протягом 

своєї діяльності обіймав посади економіста, менеджера, заступника фінансового директора, фінансового директора. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

– Портянко Олександра Сергійовича, членом Ревізійної комісії, строком на  п’ять років, паспорт серія НН №369266, 

виданий  26.09.1997 р. Коропським РВ УМВС України в Чернігівській обл. Частка акцій у статутному капіталі 

відсутня. Протягом своєї діяльності обіймав посади економіста, фінансового аналітика, заступника директора, начальника 

відділу бюджетування. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

3. Підпис  

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

3.2. Голова Правління  _____________ 

(підпис)           м.п. 

В.І. Артазей 
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