
Титульний аркуш Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 
  

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 

подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

  

Голова правління       Арапов Олег Володимирович 

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

  

    М.П.   21.04.2017 

        (дата) 

          

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Акціонерна компанія 

"САТЕР" 

  

2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 

  

3. Місцезнаходження   04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 50 

  

4. Код за ЄДРПОУ   19015984 

  

5. Міжміський код та телефон, факс   (044) 4832720, 4832651 

  

6. Електронна поштова адреса   sat@sater.kiev.ua 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   21.04.2017 

    (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у 

* 

  Бюлетель "Відомості НКЦПФР"    

    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 

  sat@sater.kiev.ua 

    (адреса сторінки) 

в мережі Інтернет   21.04.2017       

    (дата)       

  

* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Голова Правління Арапов Олег Володимирович  13,402200 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Арапова Олега Володимировича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 

займав посаду Голови Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 13,4022% від статутного капіталу Товариства.  Строк, протягом якого 

особа перебувала на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з 

прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Арапов Олександр 

Володимирович 

 9,603200 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Арапова Олександра Володимировича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 

займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,6032% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на 

посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Гудзій Ольга Григорівна  0,072400 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Гудзій Ольги Григорівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала 

посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0724% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 

17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів правління - 7 осіб). 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Запаснюк Василь Михайлович  0,001400 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Запаснюка Василя Михайловича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 

займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0014% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на 

посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів 



правління - 7 осіб). 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Степанов Віктор Петрович  0,000000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Степанова Віктора Петровича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 

посаду Члена Правління. В статутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду 

звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів правління - 7 осіб). 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Парфенюк Олексій Георгійович  9,190300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Парфенюка Олексія Георгійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 

займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на 

посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Дяченко Ігор Михайлович  0,000000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Дяченка Ігоря Михайловича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 

посаду Члена Правління. В статутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Печенюк Віктор Петрович  0,051000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Печенюка Віктора Петровича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 

посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0510% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 

17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Дуда Василь Степанович  0,093900 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Дуди Василя Степановича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 

посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0939% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 

17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів правління - 7 



осіб). 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Мирний Іван Васильович  0,768700 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Мирного Івана Васильовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 

посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,7687% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 

17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Іваненко Григорій Іванович  1,408800 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Іваненка Григорія Івановича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 

посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 1,4088% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 

17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів правління - 7 

осіб). 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Піхур Олександр Миколайович  0,157100 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Піхура Олександра Миколайовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 

займав посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,1571% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на 

посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів 

правління - 7 осіб). 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Правління Савіцький Юрій Віталійович  0,041800 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Савіцького Юрія Віталійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 

посаду Члена Правління. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0418% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 

17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович  32,532100 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Школенка Бориса Петровича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав 



посаду Голови Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 32,5321% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на 

посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Сисоєнко Лариса Борисівна  4,286300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Сисоєнко Лариси Борисівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала 

посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 4,2863% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на 

посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Ковгар Лариса Іванівна  0,000000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Ковгар Лариси Іванівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду 

Члена Наглядової ради. В статутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Парфенюк Вадим Георгійович  9,190300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Парфенюка Вадима Георгійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який 

займав посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування 

на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Преображенський  Костянтин 

Анатолійович 

 9,190300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Преображенського Костянтина Анатолійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних), який займав посаду Члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903% від статутного капіталу Товариства. Строк 

перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з 

прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії Гернега Лідія Миколаївна  0,000000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Гернеги Лідії Миколаївни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала 

посаду Голови Ревізійної комісії. В статутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної 



судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Горенко Ольга Іванівна  0,021400 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Горенко Ольги Іванівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду 

Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0214% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на посаді: з 

17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення 

Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Гамар Ганна Олексіївна  0,000000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Гамар Ганни Олексіївни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала 

посаду Члена Ревізійної комісії. В статутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Климко Лідія Миколаївна  0,022100 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Климко Лідії Миколаївни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала 

посаду Члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0221% від статутного капіталу Товариства. Строк перебування на 

посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого 

рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів 

ревізійної комісії - 3 особи). 

20.04.2017 Припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Науменко Людмила Петрівна  0,000000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про припиненя повноважень Науменко Людмили Петрівни (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала 

посаду Члена Ревізійної комісії. В статутному капіталі емітента часткою не володіє. Строк перебування на посаді: з 17.04.2015 р. по 20.04.2017 р.  Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Припинено повноваження у зв'язку з прийняттям такого рішення Загальними зборами акціонерів від 20.04.2017 р. 

На посаду звільненої особи нікого не призначено згідно нової редакції Статуту ПрАТ (кількість членів ревізійної комісії - 3 особи). 

20.04.2017 Обрано Голова Правління Арапов Олег Володимирович  13,402200 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Правління Арапова Олега Володимировича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 13,4022% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ 

"АК "САТЕР", голова правління. 



20.04.2017 Обрано Член Правління Арапов Олександр 

Володимирович 

 9,603200 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правління Арапова Олександра Володимировича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,6032% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 

"Стальсервіс", генеральний директор; ТОВ "ПВП "Стальсервіс", виконавчий директор. 

20.04.2017 Обрано Член Правління Парфенюк Олексій Георгійович  9,190300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правління Парфенюка Олексія Георгійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903% від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 

"Стальсервіс", заступник генерального директора; ТОВ "ПВП "Стальсервіс", виконроб. 

20.04.2017 Обрано Член Правління Дяченко Ігор Михайлович  0,000000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правління Дяченка Ігоря Михайловича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). В 

статутному капіталі емітента часткою не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається 

на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК "САТЕР", директор філії. 

20.04.2017 Обрано Член Правління Печенюк Віктор Петрович  0,051000 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правління Печенюка Віктора Петровича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0510%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК 

"САТЕР", директор філії. 

20.04.2017 Обрано Член Правління Савіцький Юрій Віталійович  0,041800 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правління Савіцького Юрія Віталійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0418%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК 

"САТЕР", директор філії. 

20.04.2017 Обрано Член Правління Мирний Іван Васильович  0,768700 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Правління Мирного Івана Васильовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,7687%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 



не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК 

"САТЕР", директор філії. 

20.04.2017 Обрано Голова Наглядової ради Школенко Борис Петрович  32,532100 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Школенка Бориса Петровича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 32,5321%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ 

"АК "САТЕР", голова Правлiння, голова Наглядової ради. Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером. 

20.04.2017 Обрано Член Наглядової ради Сисоєнко Лариса Борисівна  4,286300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Сисоєнко Ларису Борисівну (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 4,2863%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Призначена (переобрана) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК 

"САТЕР", провідний економіст-прецензіоніст, головний економіст.  Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером. 

20.04.2017 Обрано Член Наглядової ради Дуда Василь Степанович  0,093900 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Дуду Василя Степановича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0939%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Призначений на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК "САТЕР", директор 

філії.  Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером. 

20.04.2017 Обрано Член Наглядової ради Парфенюк Вадим Георгійович  9,190300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Парфенюка Вадима Георгійовича (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 

"Стальсервіс", головний інженер; ТОВ "ПВП "Стальсервіс", директор.  Особа не є незалежним директором. Особа є акціонером. 

20.04.2017 Обрано Член Наглядової ради Преображенський Костянтин 

Анатолійович 

 9,190300 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Преображенського Костянтина Анатолійовича (Особа не надала згоди на 

оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 9,1903%  від статутного капіталу Товариства. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначений (переобраний) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: ТОВ "Стальсервіс", головний бухгалтер; ТОВ "ПВП "Стальсервіс", головний бухгалтер.  Особа не є незалежним директором. Особа є 

акціонером. 

20.04.2017 Обрано Голова Ревізійної комісії Гернега Лідія Миколаївна  0,000000 



Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії Гернегу Лідію Миколаївну (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних 

даних). В статутному капіталі емітента часткою не володіє.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначена (переобрана) на посаду. 

Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК "САТЕР", головний бухгалтер філії. 

20.04.2017 Обрано Член Ревізійної комісії Піхур Олександр Миколайович  0,157100 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Ревізійної комісії Піхура Олександра Миколайовича (Особа не надала згоди на оприлюднення 

паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,1571%  від статутного капіталу Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Призначений на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК 

"САТЕР", директор філії. 

20.04.2017 Обрано Член Ревізійної комісії Горенко Ольга Іванівна  0,021400 

Зміст інформації: 

У зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства з публічного на приватне, Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 20 квiтня 2017 року (протокол №1 від 

20.04.2017 р.), прийнято рiшення про обрання на посаду Члена Ревізійної комісії Горенко Ольгу Іванівну (Особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,0214%  від статутного капіталу Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. Призначена (переобрана) на посаду. Обирається на посаду строком на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "АК 

"САТЕР", головний бухгалтер філії. 

 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
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