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Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)  

 
19.04.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
№ 3 
(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). 
 

Генеральний директор    Сіора О.А. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ" 
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 25009, Кiровоградська, Кропивницький, вул.Академіка 
Тамма, буд.29 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14312430 
5. Міжміський код та телефон, факс: 0522 55-15-23 0522 55 -53-96 
6. Адреса електронної пошти: emitent@radiy.com 
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: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA. 
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ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)  

Повідомлення розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового 
ринку 

 http://radiy.com/ru/o-
kompanii/aktsioneram-i-
investoram/osobliva-informatsiya-
emitenta/2019-rik/povidomlennya-pro-
viniknennya-osoblivoyi-informaciyi-vid-
19-04-2019-2.html 

 19.04.2019 

(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  

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 
ради 

Бахмач Євгеній 
Степанович  24,131897 

Зміст інформації:  
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій" 19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв"язку із закінченням строку дії 
повноважень. 
Посадова особа Бахмач Євгеній Степанович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,131897%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7145454,75грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р.  

      

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Бахмач Наталя 
Володимирівна  9,878812 

Зміст інформації:  
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Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій" 19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв"язку із закінченням строку дії 
повноважень. 
Посадова особа Бахмач Наталя Володимирівна, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,878812%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2925116,25грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р.  

      

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Смірнова 
Тетяна 
Феофанівна 

 0 

Зміст інформації:  
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів  
ПАТ "НВП "Радій" 19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв"язку із закінченням строку дії 
повноважень. 
Посадова особа Радіонова Тетяна Анатоліївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р.  

      

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Кайдаш Юрій 
Анатолійович  0 

Зміст інформації:  
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій" 19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв"язку із закінченням строку дії 
повноважень. 
Посадова особа Кайдаш Юрій Анатолійович, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р.  

      

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Радіонова 
Тетяна 
Анатоліївна 

 0 
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Зміст інформації:  
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів  
ПАТ "НВП "Радій" 19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв"язку із закінченням строку дії 
повноважень. 
Посадова особа Радіонова Тетяна Анатоліївна, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р.  

      

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Скрипніченко 
Анатолій 
Іванович 

 0 

Зміст інформації:  
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій" 19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв"язку із закінченням строку дії 
повноважень. 
Посадова особа Скрипніченко Анатолій Іванович, яка займала посаду Член Наглядової ради, 
припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р.  

      

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Гуртовий 
Михайло 
Олександрович 

 0 

Зміст інформації:  
Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 
ПАТ "НВП "Радій" 19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано у зв"язку із закінченням строку дії 
повноважень. 
Посадова особа Гуртовий Михайло Олександрович, яка займала посаду Член Наглядової 
ради, припинила повноваження. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.04.2018р.  

      

19.04.2019 обрано Голова 
Наглядової 

Бахмач Євгеній 
Степанович  24,131897 
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ради 

Зміст інформації:  
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 
19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Обрання посадової особи виконано в зв"язку із припиненням повноважень членів Наглядової 
ради. 
Бахмач Євгеній Степанович обрано на посаду Член Наглядової ради. Головою Наглядової 
ради обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 19.04.2019р.) з числа членів, 
обраних загальними зборами акціонерів. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,131897%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 7145454,75грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПАТ 
"НВП "Радій", Голова Наглядової ради ПАТ "Кіровоградграніт". 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1361039шт. Акцій. 
Голова Наглядовї ради є акціонером ПАТ "НВП "Радій".  

      

19.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Бахмач Наталя 
Володимирівна  9,878812 

Зміст інформації:  
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 
19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Обрання посадової особи виконано в зв"язку із припиненням повноважень членів Наглядової 
ради. 
Бахмач Наталя Володимирівна обрано на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,878812%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2925116,25грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій", 
заступник керівника служби проектної підтримки. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 557165шт. Акцій. 
Член Наглядової ради є акціонером ПАТ "НВП "Радій".  

      

19.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Смірнова 
Тетяна 
Феофанівна 

 0 

Зміст інформації:  
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Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 
19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Обрання посадової особи виконано в зв"язку із припиненням повноважень членів Наглядової 
ради. 
Смірнова Тетяна Феофанівна обрано на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій", директор 
з соціально-побутового розвитку. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Член Наглядовї ради є представником акціонера - фізичної особи Кожина Олександра 
Анатолійовича, якому належить 160штук акцій на суму 840,00грн., що становить 0,002836% 
статутного капіталу товариства.  

      

19.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Кайдаш Юрій 
Анатолійович  0 

Зміст інформації:  
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 
19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Обрання посадової особи виконано в зв"язку із припиненням повноважень членів Наглядової 
ради. 
Кайдаш Юрій Анатолійович обрано на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний директор ПАТ 
"Кіровоградграніт". 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Член Наглядової ради є представником акціонера - юридичної особи ПАТ 
"Кіровоградграніт" (код ЄДРПОУ 13744297, місцезнаходження: Кіровоградська область, 
с.Соколівське, вул.Шосейна,50), якій належить 503235 штук акцій на суму 2641983,75грн., 
що становить 8,922606% статутного капіталу товаиства.  

      

19.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Радіонова 
Тетяна 
Анатоліївна 

 0 

Зміст інформації:  
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 Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 
19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Обрання посадової особи виконано в зв"язку із припиненням повноважень членів Наглядової 
ради. 
Радіонова Тетяна Анатоліївна обрано на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій", 
спеціаліст по цінним паперам. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Член Наглядової ради є представником акціонера - фізичної особи Бегун Аліни Петрівни, 
якій належить 528547 штук акцій на суму 2774871,75грн., що становить 9,3714% статутного 
капіталу товариства.  

      

19.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Скрипніченко 
Анатолій 
Іванович 

 0 

Зміст інформації:  
Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 
19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Обрання посадової особи виконано в зв"язку із припиненням повноважень членів Наглядової 
ради. 
Скрипніченко Анатолій Іванович обрано на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій", 2007-
2016р.р начальник служби технологічної підготовки виробництва, з 2016 р. по т.ч. заступник 
начальника цеху №5. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Член Наглядової ради є представником акціонера - юридичної особи ПАТ 
"Кіровоградграніт" (код ЄДРПОУ 13744297, місцезнаходження: Кіровоградська область, 
с.Соколівське, вул.Шосейна,50), якій належить 503235 штук акцій на суму 2641983,75грн., 
що становить 8,922606% статутного капіталу товаиства.  

      

19.04.2019 обрано 
Член 
Наглядової 
ради 

Гуртовий 
Михайло 
Олександрович 

 0 

Зміст інформації:  



19.04.2019 р. SMA 14312430 
 
 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів ПАТ "НВП "Радій" 
19.04.2019 р. (Протокол №32 від 19.04.2019р.) 
Обрання посадової особи виконано в зв"язку із припиненням повноважень членів Наглядової 
ради. 
Гуртовий Михайло Олександрович обрано на посаду Член Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який обрано особу: строком на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "НВП "Радій", 
заступник начальника управління правового забезпечення. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 
Член Наглядової ради є представником акціонера - юридичної особи Ensol SA (код  CHE-
115.877.254, місцезнаходження: 1003 Lausanne, Place de la Gare  4, c/o Fiduconsult SA), якій 
належить 1409000 штук акцій на суму 7397250,00грн., що становить 24,982269% статутного 
капіталу товариства.  

      

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