Титульний аркуш Повідомлення
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
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Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 
	Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
	Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження  
	46023 м.Тернопiль вул. 15 Квiтня, 6 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
	22607719 
1.5. Міжміський код та телефон, факс 
	0352 243014 0352 244007 
1.6. Електронна поштова адреса 
	karpik@orion.te.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин
19.04.2011


2.2. Повідомлення
74 "Бюлетень. Цiннi папери України"

21.04.2011
 опубліковано у



2.3. Повідомлення розміщено на сторінці
orion.te.ua
в мережі Інтернет
20.04.2011
(за наявності)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення
Зміни (призначено або звільнено)
Посада*
Прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
15.04.2011
звільнено
член наглядової ради
Процкiв Ольга Петрiвна
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
наглядової ради Товариства, якi були обранi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.05.2006 року, до складу було обрано 4 представники держави та 1 
акціонер. Представник держави - Процкiв Ольга Петрiвна. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну виконання 
обов"язкiв на який було обрано склад  наглядової ради. У Процкiв Ольги Петрiвни не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, часткою у 
статурному капiталi емiтента не володiє. Процкiв Ольга Петрiвна не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
звільнено
член наглядової ради
Снiтинський Йосип Васильович
  не розкривається
0,0019
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
наглядової ради Товариства в тому числi члена наглядової ради Снiтинського Йосипа Васильовича, який був обраний рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
25.05.2006 року. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну виконання обов"язкiв на який було обрано склад  
наглядової ради. У Снiтинського Йосипа Васильовича не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 
0,0019% . Снiтинський Йосип Васильович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.

15.04.2011
звільнено
член наглядової ради
Рожик Iнна Євгенiвна
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
наглядової ради Товариства, якi були обранi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.05.2006 року, до складу було обрано 4 представники держави та 1 
акціонер. Представник держави - Рожик Iнна Євгенiвна. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну виконання 
обов"язкiв на який було обрано склад  наглядової ради. У Рожик Iнни Євгенiвни не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, часткою у статутному 
капiталi емiтента не володiє. Рожик Iнна Євгенiвна  не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

15.04.2011
звільнено
член наглядової ради
Юсiченко Володимир Олександрович
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
наглядової ради Товариства, якi були обранi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.05.2006 року, до складу було обрано 4 представники держави та 1 
акціонер. Представник держави - Юсiченко Володимир Олександрович. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну 
виконання обов"язкiв на який було обрано склад  наглядової ради. У Юсiченка Володимира Олександровича не було судимостi  за корисливi та посадовi 
злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Юсiченко Володимир Олександрович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
звільнено
член наглядової ради
Наноцький Леонiд Васильович
не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
наглядової ради Товариства якi були обранi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 25.05.2006 року, до складу було обрано 4 представники держави та 1 
акціонер. Представник держави -  Наноцький Леонiд Васильович. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну 
виконання обов"язкiв на який було обрано склад  наглядової ради. У Наноцького Леонiда Васильвича не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Наноцький Леонiд Васильович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
звільнено
член ревiзiйної комiсiї
Паламарчук Андрiй Зеновiйович
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї Товариства . Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2006 року до складу ревiзiйної комiсiї обрано 3-х представникiв  держави та 2-х 
акціонерів. Паламарчук Андрiй Зеновiйович - представник держави. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну 
виконання обов"язкiв на який було обрано склад  ревiзiйної комiсiї. У Паламарчука Андрiя Зеновiйовича не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, 
часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Паламарчук Андрiй Зеновiйович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
звільнено
член ревiзiйної комiсiї
Музиченко Валентина Володимирiвна
               не розкривається
0,002
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2006 року до складу ревiзiйної комiсiї обрано 3-х представникiв  держави та 2-х 
акціонерів. Музиченко Валентина Володимирiвна - представник держави. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну 
виконання обов"язкiв на який було обрано склад  ревiзiйної комiсiї. У Музиченко Валентини Володимирiвни не було судимостi  за корисливi та посадовi 
злочини, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,002%. Музиченко Валентина Володимирiвна не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
звільнено
член ревiзiйної комiсiї
Кондрацький Орест Михайлович
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї Товариства . Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2006 року до складу ревiзiйної комiсiї обрано 3-х представникiв  держави та 2-х 
акціонерів. Кондрацький Орест Михайлович - представник держави. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну 
виконання обов"язкiв на який було обрано склад  ревiзiйної комiсiї. У Кондрацького Ореста Михайловича не було судимостi  за корисливi та посадовi 
злочини, часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Кондрацький Орест Михайлович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
звільнено
член ревiзiйної комiсiї
Рiпка Iван Миколайович
 не розкривається
0,001
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2006 року до складу ревiзiйної комiсiї обрано 3-х представникiв  держави та два 
акцiонери в тому числi члена ревiзiйної комiсiї Рiпку Iвана Миколайовича. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну 
виконання обов"язкiв на який було обрано склад  ревiзiйної комiсiї. У Рiпки Iвана Миколайовича не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0.001%. Рiпка Iван Миколайович  не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
звільнено
член ревiзiйної комiсiї
Нижник Ольга Миколаївна
 не розкривається
0,0003
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про припинення повноважень членiв 
ревiзiйної комiсiї Товариства. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.05.2006 року до складу ревiзiйної комiсiї обрано 3-х представникiв  держави та 2-х 
акціонерів в тому числi члена ревiзiйної комiсiї Нижник Ольгу Миколаївну. Пiдставою до припинення повноважень являється закiнчення п"ятирiчного термiну 
виконання обов"язкiв на який було обрано склад  ревiзiйної комiсiї. У Нижник Ольги Миколаївни не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, 
володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0003%. Нижник Ольга Миколаївна не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
призначено
член наглядової ради
Процкiв Ольга Петрiвна
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про призначення  нового складу   
наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним 
вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,13 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки членiв наглядової ради 
призначено чотири представники держави в тому числi Процкiв Ольгу Петрiвну - першого заступника начальника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi у якої 
не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Процкiв Ольга Петрiвна не дала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних.
15.04.2011
призначено
член наглядової ради
Юсiченко Володимир Олександрович
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про призначення  нового складу   
наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним 
вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,13 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки членiв наглядової ради 
призначено чотири представники держави в тому числi Юсiченка Володимира Олександровича - начальника вiддiлу розвитку та функцiонування оборонної 
промисловостi Департаменту розвитку  та функцiонування оборонно-промислового комплексу Мiнпромполiтики України, у якого не було судимостi  за 
корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Юсiченко Володимир Олександрович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
призначено
член наглядової ради
Гецько Василь Володимирович
не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про призначення  нового складу   
наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним 
вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,13 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки членiв наглядової ради 
призначено чотири представники держави в тому числi Гецька Василя Володимировича - начальника головного управлiння економiки Тернопiльської 
обласної державної адмiнiстрацiї, у якого не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Гецько Василь Володимирович 
не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
призначено
член наглядової ради
Рожик Iнна Євгенiвна
               не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про призначення  нового складу   
наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним 
вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,13 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки членiв наглядової ради 
призначено чотири представники держави в тому числi Рожик Iнну Євгенiвну  -  начальника вiддiлу управлiння державним майном регiонального вiддiлення, у 
якої не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Рожик Iнна Євгенiвна не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

15.04.2011
призначено
член наглядової ради
Владика Iгор Дмитрович
 не розкривається
0,0019
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про обрання  нового складу   наглядової 
ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. До  складу наглядової ради 
Товариства обрано чотири представники держави та акцiонера Владику Iгоря Дмитровича - начальника вiддiлу технiчного та метрологiчного забезпечення 
ВАТ "ТРЗ "Орiон"  у якого не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, володiє 2000 акцiями емiтента. Владика Iгор Дмитрович  не дав згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
призначено
член ревiзiйної комiсiї
Паламарчук Андрiй Зеновiйович
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про обрання  нового складу   ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Згiдно положення про ревiзiйну комiсiю, склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. До  складу ревiзiйної комiсiї Товариства 
обрано представника Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi Паламарчука Андрiя Зеновiйовича - головного спецiалiста вiддiлу 
управлiння корпоративними правами держави, у якого не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Паламарчук Андрiй 
Зеновiйович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
призначено
член ревiзiйної комiсiї
Кондрацький Орест Михайлович
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про обрання  нового складу   ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Згiдно положення про ревiзiйну комiсiю, склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. Вiдповiдно до закону України "Про 
управлiння об"єктами державної власностi" вiд 21.09.2006 року до  складу ревiзiйної комiсiї Товариства обрано представника контрольно - ревiзiйного 
управлiння   - Кондрацького Ореста Михайловича - начальника вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та послуг контрольно-ревiзiйного 
управлiння в Тернопiльськiй областi, у якого не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Кондрацький Орест 
Михайлович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
призначено
член ревiзiйної комiсiї
 Балик Руслана Ярославiвна
 не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про обрання  нового складу   ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Згiдно положення про ревiзiйну комiсiю, склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. До  складу ревiзiйної комiсiї Товариства 
обрано представника акцiонера Балик Руслану Ярославiвну - начальника вiддiлу економiки ВАТ "ТРЗ "Орiон", у якої не було судимостi  за корисливi та 
посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Балик Руслана Ярославiвна не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
15.04.2011
призначено
член ревiзiйної комiсiї
 Рiпка Iван Миколайович
 не розкривається
0,001
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про обрання  нового складу   ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Згiдно положення про ревiзiйну комiсiю, склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. До  складу ревiзiйної комiсiї Товариства 
обрано акцiонера Рiпку Iвана Миколайовича - бухгалтера - ревiзора ВАТ "ТРЗ "Орiон", у якого не було судимостi  за корисливi та посадовi злочини, володiє 
960 акцiями емiтента. Рiпка Iван Миколайович не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних.




15.04.2011
призначено
член ревiзiйної комiсiї
 Козуб Наталiя Михайлiвна
               не розкривається
0
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято рiшення про обрання  нового складу   ревiзiйної 
комiсiї Товариства. Згiдно положення про ревiзiйну комiсiю, склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. До  складу ревiзiйної комiсiї Товариства 
обрано представника акцiонера Козуб Наталiю Михайлiвну -  начальника планово-економiчного бюро цеху 230  ВАТ "ТРЗ "Орiон", у якої не було судимостi  за 
корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Козуб Наталiя Михайлiвна  не дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.



