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Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  
 

05.05.2020 

(дата реєстрації емітентом 

електронного документа) 

№ 127 

(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 
 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 
 

Голова Правління    Чернишенко В.І. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Зміна складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМБІНАТ "ТЕПЛИЧНИЙ" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 07443, Київська, Броварський район, селище міського типу 

Калинівка, вулиця Теплична, будинок 2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05528361 

5. Міжміський код та телефон, факс: (04594)79-115 (04594)79-114 

6. Адреса електронної пошти: info@teplichny.pat.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює 

оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: , д/н, , 

д/н 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації 

юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених 

надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання 

звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): , д/н, , д/н 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено 

на  власному веб-сайті 

учасника фондового ринку 

 http://teplichny.pat.ua  05.05.2020 
(URL-адреса веб-сайту) (дата) 
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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  

05.05.2020 
припинено 

повноваження 

Перший 

заступник 

голови 

правлiння 

(член 

правлiння) 

Чернишенко 

Євгенiй 

Володимирович 

д/н 0,343299 

Зміст інформації:  

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовю радою Товариства 05.05.2020. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової 

ради Товариства вiд 05.05.2020 № 141. 

Чернишенко Євгенiй Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який 

займав посаду Першого заступника голови правлiння (члена правлiння), припинив повноваження. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,343299%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 41 834,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку iз переобранням. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.08.2016 до 05.05.2020.  
      

05.05.2020 обрано 

Перший 

заступник 

голови 

правлiння 

(член 

правлiння) 

Чернишенко 

Євгенiй 

Володимирович 

д/н 0,343299 

Зміст інформації:  

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2020. 

Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради Товариства 

вiд 05.05.2020 № 141. 

Чернишенко Євгенiй Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надав) обраний на 

посаду Перший заступник голови правлiння (член правлiння). 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,343299%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 41 834,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу 

правлiння. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: безстроково. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Перший заступник голови 

правлiння (член правлiння) ПрАТ «Комбiнат «Тепличний». 

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 167 336 акцiй.  
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05.05.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Правління 

Тищенко Тетяна 

Миколаївна 
д/н 0,007533 

Зміст інформації:  

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовю радою Товариства 05.05.2020. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової 

ради Товариства вiд 05.05.2020 № 141. 

Тищенко Тетяна Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), яка займала посаду 

члена правлiння, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,007533%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 918,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку iз переобранням. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.08.2016 до 05.05.2020.  
      

05.05.2020 обрано 
Член 

Правління 

Тищенко Тетяна 

Миколаївна 
д/н 0,007533 

Зміст інформації:  

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2020. 

Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради Товариства 

вiд 05.05.2020 № 141. 

Тищенко Тетяна Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних не надала) обрана на посаду 

Член правлiння. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,007533%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 918,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу 

правлiння. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: безстроково. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПрАТ «Комбiнат 

«Тепличний». 

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 3 672 акцiї.  
      

05.05.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Правління 

Лизогуб Микола 

Григорович 
д/н 0,001788 

Зміст інформації:  

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовю радою Товариства 05.05.2020. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової 

ради Товариства вiд 05.05.2020 № 141. 

Лизогуб Микола Григорович (згоди на розкриття паспортних даних не надав), який займав посаду 

члена правлiння, припинив повноваження. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,001788%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 218,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку iз переобранням. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.08.2016 до 05.05.2020.  
      

05.05.2020 обрано 
Член 

Правління 

Лизогуб Микола 

Григорович 
д/н 0,001788 
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Зміст інформації:  

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2020. 

Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради Товариства 

вiд 05.05.2020 № 141. 

Лизогуб Микола Григорович (згоди на розкриття паспортних даних не надав) обраний на посаду 

Член правлiння. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,001788%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 218,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу 

правлiння. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: безстроково. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПрАТ «Комбiнат 

«Тепличний». 

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 872 акцiї.  
      

05.05.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Правління 

Веромейчикова 

Валентина 

Михайлiвна 

д/н 0,061792 

Зміст інформації:  

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовю радою Товариства 05.05.2020. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової 

ради Товариства вiд 05.05.2020 № 141. 

Веромейчикова Валентина Михайлiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надала), яка 

займала посаду члена правлiння, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,061792%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 7 530,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку iз переобранням. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.08.2016 до 05.05.2020.  
      

05.05.2020 обрано 
Член 

Правління 

Веромейчикова 

Валентина 

Михайлiвна 

д/н 0,061792 

Зміст інформації:  

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2020. 

Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради Товариства 

вiд 05.05.2020 № 141. 

Веромейчикова Валентина Михайлiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надала) обрана 

на посаду Член правлiння. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,061792%. 

Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 7 530,00 грн. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу 

правлiння. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: безстроково. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Член правлiння ПрАТ «Комбiнат 

«Тепличний». 

Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 30 120 акцiй.  
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05.05.2020 
припинено 

повноваження 

Член 

Правління 

Бесчастна Марiя 

Валентинiвна 
д/н 0 

Зміст інформації:  

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовю радою Товариства 05.05.2020. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової 

ради Товариства вiд 05.05.2020 № 141. 

Бесчастна Марiя Валентинiвна (дошлюбне прiзвище - Мороз, згоди на розкриття паспортних 

даних не надала), яка займала посаду члена правлiння, припинила повноваження. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє . 

Пакетом акцiй емiтента не володiє. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: у звязку iз переобранням. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 02.08.2016 до 05.05.2020.  
      

05.05.2020 обрано 
Член 

Правління 

Шурига Юрiй 

Григорович 
д/н 0 

Зміст інформації:  

Рiшення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.05.2020. 

Обрання посадової особи виконано на пiдставi протоколу засiдання Наглядової ради Товариства 

вiд 05.05.2020 № 141. 

Шурига Юрiй Григорович (згоди на розкриття паспортних даних не надав) обраний на посаду 

Член правлiння. 

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє . 

Пакетом акцiй емiтента не володiє. 

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: вiдновлення кiлькiсного складу 

правлiння. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: безстроково. 

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.07.2008 - провідний агроном 

по захисту рослин ВАТ «Комбiнат «Тепличний», з 25.10.2018 - головний агроном по захисту 

рослин ПрАТ «Комбiнат «Тепличний».  
      

 

____________ 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на 

кожну посаду. 

 

 


