
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Паук Юрiй Iванович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

03.10.2018   М.П.  

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ 

ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

69069, Запорiжжя, Днiпровське шосе, 11 

4. Код за ЄДРПОУ 

00216757 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(061) 284-52-01 (061) 284-54-55 

6. Електронна поштова адреса 

otei@vit.zp.ua 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.10.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №190(2943) Бюлетень "Вiдомост НКЦПФР" 04.10.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.vit.zp.ua в мережі Інтернет 04.10.2018 

 (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 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

02.10.2018 
припинено 

повноваження 

Голова 

наглядової 

ради 

Макаревич Леонiд 

Володимирович 
д/н 0.00014 

Зміст інформації: 

Голова наглядової ради Макаревич Леонiд Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку зi змiнами до 

статуту ПАТ «ВIТ» та положення про наглядову раду, згiдно з рiшенням загальних зборiв припиняє повноваження на посадi 02.10.2018; 

володiє 10 акцiями, що складає 0,00014% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 2 роки 5 мiсяцiв; непогашених судимостей 

за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава прийняття рiшення: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Шаталова Марiя 

Володимирiвна 
д/н 0.000014 

Зміст інформації: 

Член наглядової ради Шаталова Марiя Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з затвердженням 

нової редакцiї статуту ПАТ «ВIТ» та положення про наглядову раду, згiдно з рiшенням загальних зборiв припиняє повноваження на посадi 

02.10.2018 р.; володiє 1 акцiєю, що складає 0,000014% статутного капiталу емiтента; на посадi члена наглядової ради особа перебувала 12 рокiв 

3 мiсяця, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава прийняття рiшення: Протокол загальних зборiв акцiонерiв 

№ 25 вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Соловйов Валерiй 

Прохорович 
д/н 0.001124 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Член наглядової ради Соловйов Валерiй Прохорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з затвердженням нової 

редакцiї статуту ПАТ «ВIТ» та положення про наглядову раду, згiдно з рiшенням загальних зборiв припиняє повноваження на посадi 

02.10.2018; володiє 80 акцiями, що складає 0,001124% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 20 рокiв та 1 мiсяць; 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава прийняття рiшення: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 

02.10.2018. 

02.10.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Ковальов Вiктор 

Дмитрович 
д/н 0.0002 

Зміст інформації: 

Член наглядової ради Ковальов Вiктор Дмитрович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з затвердженням нової 

редакцiї статуту ПАТ «ВIТ» та положення про наглядову раду, згiдно з рiшенням загальних зборiв припиняє повноваження на посадi 

02.10.2018; володiє 15 акцiями, що складає 0,0002% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 9 рокiв та 4 мiсяця; непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава прийняття рiшення: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради 

Трегубов Iгор Сергiйович д/н 0.00014 

Зміст інформації: 

Член наглядової ради Трегубов Iгор Сергiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з затвердженням нової 

редакцiї статуту ПАТ «ВIТ» та положення про наглядову раду, згiдно з рiшенням загальних зборiв припиняє повноваження на посадi 

02.10.2018; володiє 10 акцiями, що складає 0,00014% статутного капiталу емiтента; на посадi особа перебувала 5 роки та 4 мiсяця; непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава прийняття рiшення: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 25 вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 обрано 

Член 

наглядової 

ради 

Макаревич Леонiд 

Володимирович 
д/н 0.00014 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Макаревич Леонiд Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з припиненням повноважень наглядової 

ради, загальними зборами акцiонерiв 02.10.2018 обраний на посаду члена наглядової ради на строк не бiльший нiж 3 роки; обрана особа є 

акцiонером ПАТ «ВIТ» та володiє 10 акцiями, що складає 0,00014% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх 

п’яти рокiв: генеральний директор, голова наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава 

обрання на посаду члена наглядової ради: Протокол загальних зборiв акцiонерiв №25 вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 обрано 

Голова 

наглядової 

ради 

Макаревич Леонiд 

Володимирович 
д/н 0.00014 

Зміст інформації: 

Макаревич Леонiд Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у звязку з вакантнiстю посади, на засiданнi 

наглядової ради 02.10.2018 обраний головою наглядової ради на невизначений строк; обрана особа є акцiонером ПАТ «ВIТ» та володiє 10 

акцiями, що складає 0,00014% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор, 

голова наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання на посаду голови наглядової ради: 

Протокол наглядової ради вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 обрано 

Член 

наглядової 

ради 

Шаталова Марiя 

Володимирiвна 
д/н 0.000014 

Зміст інформації: 

Шаталова Марiя Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з припиненням повноважень наглядової 

ради, загальними зборами акцiонерiв 02.10.2018. обрана на посаду члена наглядової ради на строк не бiльший нiж 3 роки; обрана особа є 

акцiонером ПАТ «ВIТ» та володiє 1 акцiєю, що складає 0,000014% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом останнiх 

п’яти рокiв: керiвник департаменту майнових вiдносин, член наглядової ради, заступник голови наглядової ради; непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання на посаду члена наглядової ради: Протокол загальних зборiв акцiонерiв №25 вiд 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

02.10.2018. 

02.10.2018 обрано 

Член 

наглядової 

ради 

Соловйов Валерiй 

Прохорович 
д/н 0.001124 

Зміст інформації: 

Соловйов Валерiй Прохорович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з припиненням повноважень наглядової 

ради, загальними зборами акцiонерiв 02.10.2018 обраний на посаду члена наглядової ради на строк не бiльший нiж 3 роки; обрана особа є 

акцiонером ПАТ «ВIТ» та володiє 80 акцiями, що складає 0,001124% статутного капiталу емiтента; посади, якi особа обiймала протягом 

останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу, головний економiст, заступник начальника вiддiлу, секретар наглядової ради; непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання на посаду члена наглядової ради: Протокол загальних зборiв акцiонерiв 

№25 вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 обрано 

Член 

наглядової 

ради 

Ходас Артем Iгорович д/н 0 

Зміст інформації: 

Ходас Артем Iгоревич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з припиненням повноважень наглядової ради, 

загальними зборами акцiонерiв 02.10.2018 обраний на посаду члена наглядової ради на строк не бiльший нiж 3 роки; обрана особа є 

незалежним директором та не володiє акцiями ПАТ «ВIТ»; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: менеджер по залученю 

iнвестицiй, заступник генерального директора; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання на посаду 

члена наглядової ради: Протокол загальних зборiв акцiонерiв №25 вiд 02.10.2018. 

02.10.2018 обрано 

Член 

наглядової 

ради 

Мусатов Олег 

Геннадiйович 
д/н 0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Мусатов Олег Геннадiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), у зв’язку з припиненням повноважень наглядової ради, 

загальними зборами акцiонерiв 02.10.2018 обраний на посаду члена наглядової ради на строк не бiльший нiж 3 роки; обрана особа є 

незалежним директором та не володiє акцiями ПАТ «ВIТ»; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: виконавчий директор, 

директор; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдстава обрання на посаду члена наглядової ради: Протокол 

загальних зборiв акцiонерiв №25 вiд 02.10.2018. 

 


