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ІІ. Текст Повідомлення  
 

Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Голови 
Наглядової ради Тур Анжеліни Василівни (паспорт  серія СО №106754, виданий Ватутiнським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.03.1999р.). Підстава для припинення повноважень: в зв'язку  
зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства.  
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
На посаді особа перебувала з  28.04.2015 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена 
Наглядової ради Кріпіневич Зої Миколаївни (паспорт: серія СО № 681036 виданий Дарницьким 
РУ ГУ МВС України у м. Києві 14.06.2001 року).  Підстава для припинення повноважень: в 
зв'язку  зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
На посаді особа перебувала з  28.04.2015 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена 
Наглядової ради Кочігіна Віталія Володимировича (паспорт: серія ТТ № 063653, виданий 
Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві 14.07.2011 року).  Підстава для припинення 
повноважень: в зв'язку  зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту 
товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. На посаді особа перебувала з  28.04.2015 року по 20.04.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена 
Наглядової ради Лепявко Ірини Миколаївни (паспорт: серія СН № 816279, виданий Печерським 
РУ ГУ МВС України у м. Києві 29.04.1998 року). Підстава для припинення повноважень: в 
зв'язку  зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
На посаді особа перебувала з  28.04.2015 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 



судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково припинено повноваження Наглядової ради товариства, а саме: Члена 
Наглядової ради Єсипенко Людмили Миколаївни (паспорт: серія МЕ № 874441, виданий 
Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.05.2008 року). Підстава для припинення 
повноважень: в зв'язку  зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту 
товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. На посаді особа перебувала з  28.04.2015 року по 20.04.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Волкову-
Кузіну Світлану Євгеніївну (паспорт  серія СН № 080584, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС 
України в м. Києві 15.12.1995р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Волкова-Кузіна С.Є. є 
представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, 
місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної 
особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %).  
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Дубінську 
Людмилу Михайлівну (паспорт  серія СН № 663127, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві 05.12.1997р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дубинська Л.М. є 
представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, 
місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної 
особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %).  
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради Кузуб 
Тетяну Олександрівну (паспорт  серія НС № 558882, виданий Уманським  МВ  У МВС України 
в Черкаській області 23.12.1998р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє 
часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Кузуб Т.О. є 
представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, 
місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної 
особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %).  
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради  Гриненко 
Риту Леонідівну (паспорт  серія СО № 086088, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 20.04.1999р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 
протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Гриненко Р.Л. є представником акціонера 
"юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, 



Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка "юридичної особи" в статутному капіталі 
товариства 99,455359 %).  
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Наглядову раду товариства в кількості 5 осіб, а саме: Членом Наглядової ради 
Стрельникова Павла Олександровича (паспорт  серія СА № 265059, виданий  Жовтневим  РВ У 
МВС України в Запорізькій області 19.06.1996р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не  
володіє часткою в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний спеціаліст ФДМУ. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Волкова-Кузіна 
С.Є. є представником акціонера "юридичної особи" ФОНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА 
УКРАЇНИ, місцезнаходження: 01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (частка 
"юридичної особи" в статутному капіталі товариства 99,455359 %).  
Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково 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 12.01.1996р.). Підстава для припинення 
повноважень: в зв'язку  зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту 
товариства. Посадова особа  є акціонером емітента і  володіє часткою 0,0005% у статутному 
капіталі товариствав розмірі. На посаді особа перебувала з 28.04.2015 року по 20.04.2017 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме: Голови 
ревізійної комісії Скороход Раїси Володимирівни (паспорт  серія СО № 393508, виданий 
Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Київ 18.05.2000р.). Підстава для припинення 
повноважень: в зв'язку  зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту 
товариства. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі 
товариства. На посаді особа перебувала з  28.04.2015 року по 20.04.2017 року. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішенням  чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ"  (протокол № 1 від  20.04.2017 
року) достроково припинено повноваження Ревізійної комісії товариства, а саме: Члена 
ревізійної комісії Шевченко Марини Володимирівни згоди посадової особи на розкриття 
інформації щодо паспортних даних не отримано. Підстава для припинення повноважень: в 
зв'язку  зі зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. 
Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. 
На посаді особа перебувала з  28.04.2015 року по 20.04.2017 року. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Ревізійну комісію товариства, а саме: Членом Ревізійної комісії Скороход Раїсу 
Володимирівну (паспорт  серія СО № 393508, виданий Ватутiнським РУГУ МВС України в м. 
Київ18.05.2000р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою в статутному 
капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном до прийняття рішення Загальними 
зборами про припинення повноважень членів Ревізійної комісії(відповідного складу). Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління-
начальник відділу, начальник відділу ФДМУ. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.  
 
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Ревізійну комісію товариства, а саме: Членом Ревізійної комісії Пасічник Світлану 



Вячеславівну (паспорт  серія НЕ № 771831, виданий Черкаським РС УДМС України в 
Черкаській області 04.01.2016р.). Посадова особа не є акціонером емітента і не  володіє часткою 
в статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном до прийняття рішення 
Загальними зборами про припинення повноважень членів Ревізійної комісії(відповідного 
складу). Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний державний 
ревізор-інспектор ГУ ДФС в Черкаській області. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.  
У зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревізійної комісії товариства 
рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЧПЗ" протокол № 1 від 20.04.2017 року, 
обрано Ревізійну комісію товариства, а саме: Членом Ревізійної комісії "юридичну особу" 
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ (код 00032945, місцезнаходження: 001133м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9) представник за дорученням. "Юридична особа" особа є 
акціонером емітента і  володіє часткою в статутному капіталі товариства 99,455359 %. Особа 
обрана на посаду терміном до прийняття рішення Загальними зборами про припинення 
повноважень членів Ревізійної комісії(відповідного складу).  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        Колесник Андрій Валерійович  

21.04.2017 


