
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ 

ПРИЛАДОБУДIВНИЙ ЗАВОД" 

2. Код за ЄДРПОУ: 14309572 

3. Місцезнаходження: 18000 Україна, Черкаська обл., Соснiвський р-н, м.Черкаси, вул. 30 рокiв 

Перемоги, буд. 5/1 

4. Міжміський код, телефон та факс: 0(472) 66-28-79, 66-35-54 

5. Електронна поштова адреса: 14309572@afr.com.ua, priborzavod@ukr.net 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: pribor.ck.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Повідомлення  
Рішенням позачергових загальних зборів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 17.12.2015 року) припинено 

повноваження Голови правління ПАТ "ЧПЗ" Соломки Володимира Андрійовича (паспорт серія 

НС № 029853 виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 26.12.1995 р.). 

Підстава для припинення повноважень: рішення позачергових загальних зборів від 17.12.2015 

про припинення повноважень голови правління. Особа володіє акціями товариства в кількості 

1000 штук, що становить 0,0017% статутного капіталу товариства, розмір пакета акцій, який 

належить особі 250,00 грн. Особа перебувала на посаді Голови правління ПАТ "ЧПЗ" з 

26.04.2011 року (4 років 8 місяців). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.          

У зв'язку з припинення повноважень Голови правління ПАТ "ЧПЗ" рішенням позачергових 

зборів акціонерів (Протокол від 17.12.2015 року) робрано Т.в.о. Голови правління ПАТ "ЧПЗ" 

Стороженка Юрія Олександровича (паспорт серія ТТ № 225178 виданий Дарницьким РВ 

ГУДМС України в м. Києві, 17.04.2014 р.). Особа не володіє акціями товариства, частка у 

статутному капіталі товариства 0%, розмір пакета акцій 0,00 грн. Особа обрана на посаду до 

підведення підсумків конкурсного відбору на заміщення вакантної посади Голови Правління 

ПАТ "Черкаський приладобудівний завод". Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 

п'яти років: заступник начальника Головного управління з питань організаційної роботи та 

фінансово-господарської діяльності Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій 

у м. Києві, служба в органах і підрозділах цивільного захисту Головного територіального 

управління Міністерства надзвичайних ситуацій у м. Києві, головний спеціаліст-експерт відділу 

товарознавчої експертизи промислових товарів служби товарознавчої, інженерно-технічної та 

криміналістичної експертизи Центрального митного управління лабораторних досліджень та 

експертної роботи, заступник начальника митного поста "Краковець" Львівської митниці, 

заступник начальника Чопської митниці Мін доходів, заступник начальника Львівської митниці 

Міндоходів, начальник Тернопільської митниці Міндоходів, помічник-консультант народного 

депутата України, Міністерство доходів і зборів Київська митниця Міндоходів. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.          

 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 

та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Голова правління        Соломко Володимир Андрійович 

17.12.2015 


