
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента  

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
"ТЕМП" 

2. Код за ЄДРПОУ  14309942 

3. Місцезнаходження  29000  м. Хмельницький Проспект Миру, 99/101 

4. Міжміський код, телефон та факс  (038) 263-00-27 (038) 263-00-27 

5. Електронна поштова адреса  temp@comreg.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  
http://temp-mash.com.ua/news/ 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

2. Текст повідомлення 
Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися  20.04.2018 року (Протокол вiд 

20.04.2018 року) припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Лукошина Сергiя 

Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,02506%. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 

16.04.2013 р. – 20.04.2018 р.  

Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 20.04.2018 року), згідно подання Голови 
Правління, припинено повноваження Головного бухгалтера (Члена Правління) Товариства Ковальчука 

Олександра Володимировича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням строку повноважень. Особа не 

надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 03.10.2016 р. – 

20.04.2018 р.  

 Рiшенням річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися  20.04.2018 року (Протокол вiд 

20.04.2018 року) обрано Головою Ревізійної комісії Товариства акціонера Лукошина Сергiя 

Володимировича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала 

згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,02506%.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 5 років, 
згідно Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради 

ПАТ "Стрийський завод КПО", Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЗАВОД "ТЕМП". 

 Рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол вiд 20.04.2018 року), згідно подання Голови 
Правління, обрано Головним бухгалтером (Членом Правління) Товариства Вишинську Людмилу 

Петрівну. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій. Особа не надала згоди на 

розкриття паспортних данних. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: безстроково, до прийняття рішення про 
звільнення.  Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер ПМП 

"Лідер". 

3. Підпис. 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 3.2. Найменування посади. 

Голова правлiння Колеснікова Віта Вікторівна 

 
 


