
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДІЙ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 14312430 

3. Місцезнаходження: 25009 Кіровоград, вул. Героїв Сталінграда, буд.29 

4. Міжміський код, телефон та факс: (0522)55-15-28 (0522)55-53-96 

5. Електронна поштова адреса: emitent@radiy.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://radiy.com 

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 

 

II. Текст повідомлення  
Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 21.04.2017р. (Протокол №30 від 

21.04.2017р.) у зв"язку із закінченням строку дії повноважень припинили повноваження: 

 - посадова особа Бахмач Євгеній Степанович (згоди на розкриття паспортних данних не 

надано), яка займала посаду Голова та член Наглядової ради, який володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 24,13%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р.; 

- посадова особа Бахмач  Наталя Володимирівна (згоди на розкриття паспортних данних 

не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, яка володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 9,871%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р.; 

- посадова особа Заніздра Володимир Васильович (згоди на розкриття паспортних данних 

не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, яка володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р.; 

- посадова особа Мошнягул Всеволод Васильович (згоди на розкриття паспортних данних 

не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, яка володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р.; 

- посадова особа Радіонова Тетяна Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних данних не 

надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, яка володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р.; 

- посадова особа Скрипніченко Анатолій Іванович (згоди на розкриття паспортних данних 

не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, який володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 25.04.2014р.; 

- посадова особа Кравченко Тетяна Геннадіївна (згоди на розкриття паспортних даних не 

надано), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, яка володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2011р.; 

- посадова особа Луцкевич Світлана Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не 

надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, яка володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2011р.; 

- посадова особа Тоток Любов Михайлівна (згоди на розкриття паспортних даних не 

надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, яка володiє часткою в статутному 

капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 15.04.2011р.  



        Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 21.04.2017р. (Протокол №30 від 

21.04.2017р.) членами наглядової ради Товариства на строк до наступних річних зборів 

товариства обрано: 

- Бахмач Євгеній Степанович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Головою 

Наглядової ради обрано рішенням Наглядової ради (Протокол №1 від 21.04.2017р.) з 

числа членів, обраних загальними зборами. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 24,13%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради 

ПАТ "НВП "Радій". Бахмач Євгеній Степанович - акціонер, якому належить 1361039шт. 

акцій ПАТ "НВП Радій"; 

- Бахмач Наталя Володимирівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано).Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 9,871%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

заступник начальника служби координації міжнародних проектів ПАТ "НВП "Радій". 

Бахмач Наталя Володимирівна - акціонер , якій належить 556674шт. Акцій ПАТ "НВП 

"Радій"; 

- Заніздра Володимир Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 

п'яти років: начальник служби управління персоналу ПАТ "НВП "Радій". 

Заніздра Володимир Васильович - акціонер, якому належить 60шт.акцій ПАТ "НВП 

"Радій"; 

- Мошнягул Всеволод Васильович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

заступник голови наглядової ради ПАТ "Кіровоградграніт". Мошнягул Всеволод 

Васильович - акціонер, якому належить 10шт.акцій ПАТ "НВП "Радій"; 

-  Радіонова Тетяна Анатоліївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

спеціаліст по цінним паперам ПАТ "НВП "Радій".Акціями товариства не володіє. 

Радіонова Тетяна Анатоліївна - представник акціонера - юридичної особи Ensol SA, якому 

належить 1409000шт.акцій ПАТ "НВП "Радій"; 

- Скрипніченко Анатолій Іванович (згоди на розкриття паспартних даних не надано). 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

начальник служби технологічної підготовки виробництва ПАТ "НВП "Радій". 

Акціями товариства не володіє. Скрипніченко Анатолій Іванович - представник акціонера 

- юридичної особи ПАТ "Кіровоградграніт", який належить 503235шт.акцій ПАТ "НВП 

"Радій"; 

- Гуртовий Михайло Олександрович (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

заступник начальника управління правового забезпечення ПАТ "НВП "Радій". 

Акціями товариства не володіє. Гуртовий Михайло Олександрович - представник 

акціонера  Бегун Аліни Петрівни, яка володіє 521427шт.акцій ПАТ "НВП "Радій".   

Рішенням загальних зборів акціонерів Товариства 21.04.2017р. (Протокол №30 від 

21.04.2017р.) членами ревізійної комісії Товариства строком на 5 років обрано: 

- Кравченко Тетяна Геннадіївна (згоди на розкриття паспортних даних не надано). 

Головою Ревізійної комісії обрано засіданням ревізійної комісії №1 від 21.04.2017р. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 



п'яти років: заступник головного бухгалтера ПАТ "НВП "Радій". Розмір пакета акцій 

емітента, які належать цій особі: 10шт.акцій; 

- Луцкевич Світлана Іванівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0,000%. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 

заступник генерального директора по фінансам ПАТ "Кіровоградграніт". Розмір пакета 

акцій емітента, які належать цій особі: 10шт.акцій; 

- Торохтій Людмила Олександрівна (згоди на розкриття паспортних даних не надано).   

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:  

начальник бюро фінансово-економічної служби ПАТ "НВП "Радій".Акціями товариства 

не володіє.   

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2.  Генеральний директор Сіора О.А. 24.04.2017р. 

 


