
Повідомлення про виникнення особливої інформації 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: 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. Текст Повідомлення  
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол  від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження наглядової ради товариства саме: голови наглядової ради  Абраменко В'ячеслава 

Леонiдовича (паспорт: серія СО № 009623 виданий Залізничним РУ ГУ МВС України у м. Києві 
22.12.1998р.). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання наглядової ради. 
Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0 %, розмір пакета акцій 
0,00 грн. Особа перебувала на посаді з 26.04.2011року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження наглядової ради товариства, а саме: члена наглядової ради представника  "юридичної 

особи" Фонда Державного майна України (код ЄДРПОУ - 00032945). Підстава для припинення 
повноважень: закінчення терміну обрання наглядової ради. "Юридична особа" володіє акціями 
товариства в кількості 57811292 штук, що становить  99,4554 % статутного капіталу товариства розмір 
пакета акцій, який належить особі 14452823,00 грн. Особа перебувала на посаді з 26.04.2011року по 
28.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження наглядової ради товариства, а саме: члена наглядової ради представника  "юридичної 

особи" Фонда Державного майна України (код ЄДРПОУ - 00032945). Підстава для припинення 
повноважень: закінчення терміну обрання наглядової ради. "Юридична особа" володіє акціями 
товариства в кількості 57811292 штук, що становить  99,4554 % статутного капіталу товариства розмір 
пакета акцій, який належить особі 14452823,00 грн. Особа перебувала на посаді з 26.04.2011року по 
28.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження наглядової ради товариства, а саме: члена наглядової ради представника  "юридичної 

особи" Фонда Державного майна України (код ЄДРПОУ - 00032945). Підстава для припинення 
повноважень: закінчення терміну обрання наглядової ради. "Юридична особа" володіє акціями 
товариства в кількості 57811292 штук, що становить  99,4554 % статутного капіталу товариства розмір 
пакета акцій, який належить особі 14452823,00 грн. Особа перебувала на посаді з 26.04.2011року по 
28.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження наглядової ради товариства, а саме: члена наглядової ради представника  "юридичної 

особи" Черкаської обласної Державної адмiнiстрацiї. Підстава для припинення повноважень: 
закінчення терміну обрання наглядової ради. "Юридична особа" не володіє акціями товариства, що 
становить  0,00 % статутного капіталу товариства розмір пакета акцій 0,00 грн. Особа перебувала на 
посаді з 26.04.2011року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження ревізійної комісії товариства, саме голови ревізійної комісії Скороход Раїси 

Володимирiвни паспорт: серія СО № 393508 виданий Ватутінським РУГУ МВС України м.Київ 
18.05.2000 року). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання ревізійної комісії. 
Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0 %, розмір пакета акцій 
0,00 грн. Особа перебувала на посаді з 26.04.2011року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашеної 



судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження ревізійної комісії товариства, а саме члена ревізійної комісії Золотарьової Нелі 

Олександрiвни (паспорт: серія НС № 001647 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській 
області 01.07.1995 року). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання ревізійної 
комісії. Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0 %, розмір пакета 
акцій 0,00 грн. Особа перебувала на посаді з 26.04.2011року по 28.04.2015 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" (Протокол від 28.04.2015 року) припинено 
повноваження ревізійної комісії товариства, а саме члена ревізійної комісії Сук Володимира 

Федоровича (паспорт: серія НС № 023844 виданий Соснівським РВ  УМВС України в Черкаській 
області 12.01.1996 року). Підстава для припинення повноважень: закінчення терміну обрання ревізійної 
комісії. Особа володіє акціями товариства в кількості 280 штук, що становить 0,0005  % статутного 
капіталу товариства розмір пакета акцій, який належить особі 70,00 грн. Особа перебувала на посаді з 
26.04.2011року по 28.04.2015 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол  від 28.04.2015 року), обрано членом  наглядової ради Тур 

Анжеліну Василівну (паспорт: серія СО № 106754, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті 
Києві 11.03.1999 року). Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0 
%, розмір пакета акцій 0,00 грн.  Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ФДМУ заступник начальника Управління, начальник відділу, 
головний спеціаліст. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол від 28.04.2015 року), обрано членом  наглядової ради 

Кріпіневич Зою Миколаївну (паспорт: серія СО  № 681036 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України у 
м. Києві 14.06.2001 року). Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 
0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.  Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: ФДМУ начальник вiддiлу,заступник начальника відділу. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол від 28.04.2015 року), обрано членом  наглядової ради Кочігіна 

Віталія Володимировича (паспорт: серія ТТ № 063653, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 14.07.2011 року). Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 
0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.  Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: ФДМУ головний спеціаліст, головний інженер ТОВ 
"Ренак".  Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол  від 28.04.2015 року), обрано членом  наглядової ради Лепявко 

Ірину Миколаївну (паспорт: серія СН № 816279, виданий Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві 
29.04.1998 року). Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0 %, 
розмір пакета акцій 0,00 грн.  Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: ФДМУ начальник вiддiлу. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень наглядової ради ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол  від 28.04.2015 року), обрано членом  наглядової ради Єсипенко 

Людмилу Миколаївну (паспорт: серія МЕ № 874441, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 06.05.2008 року). Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі товариства 0 
%, розмір пакета акцій 0,00 грн.  Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років:ФДМУ головний спеціаліст. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол від 28.04.2015 року), обрано членом  ревізійної комісії 

Скороход Раїсу Володимирівну (паспорт: серія  СО № 393508 виданий Ватутінським РУГУ МВС 
України м.Київ 18.05.2000 року). Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному капіталі 



товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.  Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ФДМУ начальник відділу, заступник начальника 
відділу. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол  від 28.04.2015 року), обрано членом  ревізійної комісії 

Шевченко Марину Володимирівну (паспорт: серія НЕ №421587,виданий Придніпровським РУВ УМВС 
України в Черкаській області 04.10.2005 року). Особа не володіє акціями товариства, частка у статутному 
капіталі товариства 0 %, розмір пакета акцій 0,00 грн.  Особа обрана на посаду терміном на три роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:ДФІ в Черкаській області  головний 
державний фінансовий інспектор ,головний контролер-ревізор, провідний контролер -ревізор, контролер-
ревізор . Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з закінченням терміну повноважень ревізійної комісії ПАТ "ЧПЗ", на підставі рішення чергових 
загальних зборах акціонерів (Протокол  від 28.04.2015 року), обрано членом  ревізійної комісії Сук 

Володимира Федоровича (паспорт: серія НС №023844,виданий Соснівським РВ  УМВС України в 
Черкаській області 12.01.1996 року).  Особа володіє акціями товариства в кількості 280 штук, що 
становить 0,0005  % статутного капіталу товариства розмір пакета акцій, який належить особі 70,00 грн.  
Особа обрана на посаду терміном на три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років:Начальник ВТК ПАТ "ЧПЗ". 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 29.04.2015 


