Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та
паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова правлiння

Карпик Ярослав Михайлович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2015
М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6
4. Код за ЄДРПОУ
22607719
5. Міжміський код та телефон, факс
0352 243014 0352 244007
6. Електронна поштова адреса
karpik@orion.te.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.201
5
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

27.04.201
5
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

24.04.201
5

припинено
повноваження

Посада

3
Голова
наглядової
ради

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4

5

Процкiв Ольга Петрiвна

не розкривається

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв наглядової ради, а саме: "Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради товариства:
- Процкiв Ольги Петрiвни;
- Гецька Василя Володимировича;
- Рожик Iнни Євгенiвни;
- Юсiченка Володимира Олександровича;
- Владики Iгоря Дмитровича..."
Склад наглядової ради обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Згiдно закону України "Про
акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним Вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi, як
акцiонером, що володiє 96,18 вiдсотками акцiй 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 ( рiшенням наглядової
ради 05.07.2011 року обрана головою наглядової ради), у якої не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє.
Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну виконання обов'язкiв на який було обрано склад наглядової ради товариства.
Повноваження Голови наглядової ради виконувала протягом чотирьох рокiв, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести
25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету
мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єрмiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради
товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Процкiв Ольга Петрiвна не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних.

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

24.04.201
5

припинено
повноваження

Посада

3
Член
наглядової
ради

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4

5

Гецько Василь
Володимирович

не розкривається

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв наглядової ради, а саме: "Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради товариства:
- Процкiв Ольги Петрiвни;
- Гецька Василя Володимировича;
- Рожик Iнни Євгенiвни;
- Юсiченка Володимира Олександровича;
- Владики Iгоря Дмитровича..."
Склад наглядової ради було обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Згiдно закону України
"Про акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним Вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi,
як акцiонером, що володiє 96,18 вiдсотками акцiй 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. Пiдставою до припинення повноважень
є закiнчення термiну виконання обов'язкiв на який було обрано склад наглядової ради товариства. Повноваження члена наглядової ради
виконував протягом чотирьох рокiв. Оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось
переобрати склад наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року №
297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єрмiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних
загальних зборiв. Гецько Василь Володимирович не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Член
24.04.201
припинено
Юсiченко Володимир
не розкривається
наглядової
0
5
повноваження
Олександрович
ради

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

3

4

5

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв наглядової ради, а саме: "Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради товариства:
- Процкiв Ольги Петрiвни;
- Гецька Василя Володимировича;
- Рожик Iнни Євгенiвни;
- Юсiченка Володимира Олександровича;
- Владики Iгоря Дмитровича..."
Склад наглядової ради обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Згiдно закону України "Про
акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним Вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi, як
акцiонером, що володiє 96,18 вiдсотками акцiй товариства, виконувати обов'язки членiв наглядової ради призначено чотири представники
держави в тому числi Юсiченка Володимира Олександровича - начальника управлiння оборонно-промислового комплексу департаменту
економiки оборони та безпеки мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi , у якого не було судимостi за корисливi та посадовi злочини,
акцiями емiтента не володiє. Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну виконання обов'язкiв на який було обрано склад
наглядової ради товариства. Повноваження члена наглядової ради виконував протягом чотирьох рокiв, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв,
якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до
Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було
погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання
наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Юсiченко Володимир Олександрович не дав згоди на
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
член
24.04.201
припинено
не розкривається
наглядової
Рожик Iнна Євгенiвна
0
5
повноваження
ради
Зміст інформації:

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

3

4

5

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв наглядової ради, а саме: "Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради товариства:
- Процкiв Ольги Петрiвни;
- Гецька Василя Володимировича;
- Рожик Iнни Євгенiвни;
- Юсiченка Володимира Олександровича;
- Владики Iгоря Дмитровича..."
Склад наглядової ради обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Згiдно закону України "Про
акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним Вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi, як
акцiонером, що володiє 96,18 вiдсотками акцiй товариства, виконувати обов'язки членiв наглядової ради призначено чотири представники
держави в тому числi Рожик Iнну Євгенiвну - начальника вiддiлу управлiння державним майном РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, у якої
не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну
виконання обов'язкiв на який було обрано склад наглядової ради товариства. Повноваження члена наглядової ради виконувала протягом
чотирьох рокiв, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад
наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi
питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром
завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних
зборiв. Рожик Iнна Євгенiвна не даа згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Член
24.04.201
припинено
не розкривається
наглядової Владика Iгор Дмитрович
0.0019
5
повноваження
ради
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв наглядової ради, а саме: "Припинити повноваження голови та членiв наглядової ради товариства:

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

3

4

5

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

- Процкiв Ольги Петрiвни;
- Гецька Василя Володимировича;
- Рожик Iнни Євгенiвни;
- Юсiченка Володимира Олександровича;
- Владики Iгоря Дмитровича..." . Склад наглядової ради обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12.
Згiдно закону України "Про акцiонернi товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним Вiддiленням ФДМУ по
Тернопiльськiй областi, як акцiонером, що володiє 96,18 вiдсотками акцiй товариства, виконувати обов'язки членiв наглядової ради призначено
чотири представники держави та акцiонера Владику Iгоря Дмитровича , у якого не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє
2000 штуками акцiями iменними простими, що становить 0,0019 вiдсоткiв у статутному капiталi товариства. Пiдставою до припинення
повноважень є закiнчення термiну виконання обов'язкiв на який було обрано склад наглядової ради товариства. Повноваження члена
наглядової ради виконував протягом чотирьох рокiв, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на
яких планувалось переобрати склад наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29
березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або
Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки
та проведення рiчних загальних зборiв. Владика Iгор Дмитрович не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Голова
24.04.201
припинено
Паламарчук Андрiй
не розкривається
ревiзiйної
0
5
повноваження
Зiновiйович
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства, а саме:"Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства:
1 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича
2 Кондрацького Ореста Михайловича
3 Балик Руслани Ярославiвни ;
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4 Рiпки Iвана Миколайовича ;
5 Козуб Наталiї Михайлiвни ..."
Склад ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Склад ревiзiйної комiсiї
обрано термiном на три роки. Регiональним Вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi, як акцiонером, що володiє 96,18 вiдсотками акцiй
товариства, виконувати обов'язки члена ревiзiйної комiсiї призначено Паламарчука Андрiя Зiновiйовича - головного спецiалiста вiддiлу
управлiння корпоративними правами держави (06.06.2011 року обраний головою ревiзiйної комiсiї товариства), у якого не було судимостi за
корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє. Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну виконання обов'язкiв
на який було обрано склад ревiзiйної комiсiї товариства. Повноваження голови ревiзiйної комiсiї виконував протягом чотирьох рокiв, оскiльки
рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад ревiзiйної комiсiї не
вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння
корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на
голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв.
Паламарчук Андрiй Зiновiйович не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
член
24.04.201
припинено
Кондрацький Орест
не розкривається
ревiзiйної
0
5
повноваження
Михайлович
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства, а саме:"Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства:
1 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича
2 Кондрацького Ореста Михайловича
3 Балик Руслани Ярославiвни
4 Рiпки Iвана Миколайовича
5 Козуб Наталiї Михайлiвни
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Склад ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Склад ревiзiйної комiсiї
обрано термiном на три роки. Регiональним Вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй областi, як акцiонером, що володiє 96,18 вiдсотками акцiй
товариства, виконувати обов'язки члена ревiзiйної комiсiї призначено представника держави Кондрацькому Оресту Михайловичу - 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. Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну
виконання обов'язкiв на який було обрано склад ревiзiйної комiсiї товариства. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї виконував протягом
чотирьох рокiв, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад
ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi
питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром
завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних
зборiв. Кондрацький Орест Михайлович не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
член
24.04.201
припинено
Балик Руслана
не розкривається
ревiзiйної
0
5
повноваження
Ярославiвна
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства а саме: "Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства:
1 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича
2 Кондрацького Ореста Михайловича
3 Балик Руслани Ярославiвни
4 Рiпки Iвана Миколайовича
5 Козуб Наталiї Михайлiвни ..."
Склад ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Склад ревiзiйної комiсiї
обрано термiном на три роки. До складу ревiзiйної комiсiї було обрано представника акцiонера - фiзичної особи Балик Руслану Ярославiвну -
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начальника вiддiлу економiки ПАТ "ТРЗ "Орiон", у якої не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не володiє.
Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну виконання обов'язкiв на який було обрано склад ревiзiйної комiсiї товариства.
Повноваження члена ревiзiйної комiсiї виконувала протягом чотирьох рокiв, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести
25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету
мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єрмiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради
товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Балик Руслана Ярославiвна не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо
паспортних даних.
член
24.04.201
припинено
Козуб Наталiя
не розкривається
ревiзiйної
0
5
повноваження
Михайлiвна
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства, а саме: "Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства:
1 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича
2 Кондрацького Ореста Михайловича
3 Балик Руслани Ярославiвни
4 Рiпки Iвана Миколайовича
5 Козуб Наталiї Михайлiвни
Склад ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Склад ревiзiйної комiсiї
обрано термiном на три роки. До складу ревiзiйної комiсiї було обрано представника акцiонера - фiзичної особи Козуб Наталiю Михайлiвну начальника планово-економiчного бюро ПАТ "ТРЗ "Орiон", у якої не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, акцiями емiтента не
володiє. Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну виконання обов'язкiв на який було обрано склад ревiзiйної комiсiї
товариства. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї виконувала протягом чотирьох рокiв, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi
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планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до
Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було
погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання
наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Козуб Наталiя Михайлiвна не дала згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних.
член
24.04.201
припинено
не розкривається
ревiзiйної
Рiпка Iван Миколайович
0.0009
5
повноваження
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 24.04.2015 року №16, прийнято рiшення про припинення
повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства, а саме:"Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї товариства:
1 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича
2 Кондрацького Ореста Михайловича
3 Балик Руслани Ярославiвни
4 Рiпки Iвана Миколайовича
5 Козуб Наталiї Михайлiвни
Склад ревiзiйної комiсiї обрано рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв 15.04.2011 року, протокол № 12. Склад ревiзiйної комiсiї
обрано термiном на три роки. До складу ревiзiйної комiсiї було обрано акцiонера - фiзичну особу Рiпку Iвана Миколайовича провiдного
бухгалтера - ревiзора ПАТ "ТРЗ "Орiон", у якого не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, володiє 960 штуками акцiй iменних
простих, що становить у статутному капiталi 0,0009 вiдсотка. Пiдставою до припинення повноважень є закiнчення термiну виконання
обов'язкiв на який було обрано склад ревiзiйної комiсiї товариства. Повноваження члена ревiзiйної комiсiї виконувала протягом чотирьох рокiв,
оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад ревiзiйної комiсiї
не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння
корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на
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голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Рiпка
Iван Миколайович не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних.
Член
24.04.201
не розкривається
обрано
наглядової Владика Iгор Дмитрович
0.0019
5
ради
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства, а
саме: "Обрати членами наглядової ради товариства:
1 Владику Iгоря Дмитровича (акцiонера Товариства)
2 Капелусь Тетяну Iванiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
3 Крисака Iвана Богдановича (представника Тернопiльської ОДА)
4 Павлюк Наталю Василiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рожик Iнну Євгенiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу наглядової ради обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
до Закону України "Про акцiонернi товариства" новий склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв, до
складу наглядової ради обрано фiзичну особу - акцiонера Владику Iгоря Дмитровича, який останнiх п'ять рокiв обiймає посаду начальника
вiддiлу технiчного та метрологiчного забезпечення ПАТ "ТРЗ "Орiон", володiє 2000 штуками акцiй iменних, простих, що в статутному капiталi
становить 0.0019 вiдсотка, судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Член наглядової ради не дав дозволу на розкриття паспортних
даних.
член
24.04.201
не розкривається
обрано
наглядової Капелусь Тетяна Iванiвна
0
5
ради
Зміст інформації:
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Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства, а
саме: "Обрати членами наглядової ради товариства:
1 Владику Iгоря Дмитровича (акцiонера Товариства)
2 Капелусь Тетяну Iванiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
3 Крисака Iвана Богдановича (представника Тернопiльської ОДА)
4 Павлюк Наталю Василiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рожик Iнну Євгенiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу наглядової ради обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
до Закону України "Про акцiонернi товариства" новий склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ
по Тернопiльськiй областi, ак акцiонером - юридичною особою, який володiє 96,18 вiдсотками акцiй товариства, виконувати обов'язки членiв
наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi Капелусь Тетяну Iванiвну, яка останнiх п'ять рокiв обiймає посаду
начальника вiддiлу оцiнки державного майна РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та
посадовi злочини не було. Капелусь Т.I. не дала дозволу на розкриття паспортних даних.
член
24.04.201
не розкривається
обрано
наглядової
Крисак Iван Богданович
0
5
ради
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства, а
саме: "Обрати членами наглядової ради товариства:
1 Владику Iгоря Дмитровича (акцiонера Товариства)
2 Капелусь Тетяну Iванiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
3 Крисака Iвана Богдановича (представника Тернопiльської ОДА)
4 Павлюк Наталю Василiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рожик Iнну Євгенiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)..."

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

3

4

5

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу наглядової ради обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
до Закону України "Про акцiонернi товариства" новий склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ
по Тернопiльськiй областi, ак акцiонером - юридичною особою, який володiє 96,18 вiдсотками акцiй товариства, виконувати обов'язки членiв
наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi представника Тернопiльської ОДА Крисака Iвана Богдановича, який
протягом останнiх п'ять рокiв працював 17.09.2010-02.04.2013 Держкомзем у Тернопiльськiй областi, 02.04.2013-14.04.2014 ТзОВ Агрофiрма
"Весна" з 15.04.2014 року обiймає посаду заступника голови Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї, акцiями товариства не володiє,
судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Крисак I.Б. не дав дозволу на розкриття паспортних даних.
член
24.04.201
Павлюк Наталiя
не розкривається
обрано
наглядової
0
5
Василiвна
ради
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства, а
саме: "Обрати членами наглядової ради товариства:
1 Владику Iгоря Дмитровича (акцiонера Товариства)
2 Капелусь Тетяну Iванiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
3 Крисака Iвана Богдановича (представника Тернопiльської ОДА)
4 Павлюк Наталю Василiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рожик Iнну Євгенiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу наглядової ради обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
до Закону України "Про акцiонернi товариства" новий склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ
по Тернопiльськiй областi, ак акцiонером - юридичною особою, який володiє 96,18 вiдсотками акцiй товариства, виконувати обов'язки членiв
наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi Павлюк Наталiю Василiвну, яка останнiх п'ять рокiв обiймає посаду
начальника вiддiлу управлiння об'єктами державної власностi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, акцiями товариства не володiє, судимостi
за корисливi та посадовi злочини не було. Павлюк Н.В. не дала дозволу на розкриття паспортних даних.

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

24.04.201
5

обрано

Посада

3
член
наглядової
ради

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4

5

Рожик Iнна Євгенiвна

не розкривається

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6
0

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв наглядової ради товариства, а
саме: "Обрати членами наглядової ради товариства:
1 Владику Iгоря Дмитровича (акцiонера Товариства)
2 Капелусь Тетяну Iванiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
3 Крисака Iвана Богдановича (представника Тернопiльської ОДА)
4 Павлюк Наталю Василiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рожик Iнну Євгенiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу наглядової ради обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
до Закону України "Про акцiонернi товариства" новий склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ
по Тернопiльськiй областi, ак акцiонером - юридичною особою, який володiє 96,18 вiдсотками акцiй товариства, виконувати обов'язки членiв
наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi Рожик Iнну Євгенiвну, яка останнiх п'ять рокiв обiймає посаду
начальника вiддiлу реформування власностi та продажу акцiй РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, акцiями товариства не володiє, судимостi
за корисливi та посадовi злочини не було. Рожик I.Є. не дала дозволу на розкриття паспортних даних.
член
24.04.201
Балик Руслана
не розкривається
обрано
ревiзiйної
0
5
Ярославiвна
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства,
а саме: "Обрати членами ревiзiйної комiсiї:
1 Балик Руслану Ярославiвну (представника акцiонера),

Дата
вчинення
дії

Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

3

4

5

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

2 Заболотного Юрiя Олексiйовича (представника Державної фiнансової iнспекцiї у Тернопiльськiй обл.),
3 Козуб Наталiю Михайлiвну (представника акцiонера),
4 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рiпку Iвана Миколайовича (акцiонера товариства)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу ревiзiйної комiсiї обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
Статуту ПАТ "ТРЗ "Орiон" новий склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв, до складу ревiзiйної
комiсiї обрано представника акцiонера - фiзичної особи Балик Руслану Ярославiвну, яка останнiх п'ять рокiв обiймає посаду начальника вiддiлу
економiки ПАТ "ТРЗ "Орiон", акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Член ревiзiйної комiсiї не
дала дозволу на розкриття паспортних даних.
член
24.04.201
Заболотний Юрiй
не розкривається
обрано
ревiзiйної
0
5
Олексiйович
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства,
а саме: "Обрати членами ревiзiйної комiсiї:
1 Балик Руслану Ярославiвну (представника акцiонера),
2 Заболотного Юрiя Олексiйовича (представника Державної фiнансової iнспекцiї у Тернопiльськiй обл.),
3 Козуб Наталiю Михайлiвну (представника акцiонера),
4 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рiпку Iвана Миколайовича (акцiонера товариства)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу ревiзiйної комiсiї обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
Статуту ПАТ "ТРЗ "Орiон" новий склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв, до складу ревiзiйної
комiсiї обрано представника Державної фiнансової iнспекцiї у Тернопiльськiй областi Заболотного Юрiя Олексiйовича, який останнiх п'ять
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Зміни
(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
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1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

3

4

5

Розмір
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статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

рокiв обiймає посаду завiдувача сектору контролю у сферi послуг Державної фiнансової iнспекцiї в Тернопiльськiй областi, акцiями товариства
не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини не було. Член ревiзiйної комiсiї не дав дозволу на розкриття паспортних даних.
24.04.201
5

обрано

член
ревiзiйної
комiсiї

Козуб Наталiя
Михайлiвна

не розкривається

0

Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства,
а саме: "Обрати членами ревiзiйної комiсiї:
1 Балик Руслану Ярославiвну (представника акцiонера),
2 Заболотного Юрiя Олексiйовича (представника Державної фiнансової iнспекцiї у Тернопiльськiй обл.),
3 Козуб Наталiю Михайлiвну (представника акцiонера),
4 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рiпку Iвана Миколайовича (акцiонера товариства)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу ревiзiйної комiсiї обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
Статуту ПАТ "ТРЗ "Орiон" новий склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв, до складу ревiзiйної
комiсiї обрано представника акцiонера - фiзичної особи Козуб Наталiю Михайлiвну, яка останнiх п'ять рокiв обiймає посаду начальника
планово-економiчного бюро складального цеху ПАТ "ТРЗ "Орiон", акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та посадовi злочини
не було. Член ревiзiйної комiсiї не дала дозволу на розкриття паспортних даних.
член
24.04.201
Паламарчук Андрiй
не розкривається
обрано
ревiзiйної
0
5
Зiновiйович
комiсiї
Зміст інформації:
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вчинення
дії
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(призначено,
звільнено,
обрано або
припинено
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1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

3

4

5

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства,
а саме: "Обрати членами ревiзiйної комiсiї:
1 Балик Руслану Ярославiвну (представника акцiонера),
2 Заболотного Юрiя Олексiйовича (представника Державної фiнансової iнспекцiї у Тернопiльськiй обл.),
3 Козуб Наталiю Михайлiвну (представника акцiонера),
4 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рiпку Iвана Миколайовича (акцiонера товариства)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу ревiзiйної комiсiї обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
Статуту ПАТ "ТРЗ "Орiон" новий склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв, до складу ревiзiйної
комiсiї обрано представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi Паламарчука Андрiя Зiновiйовича, який обiймає посаду начальника вiддiлу
контролю i аудиту Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, акцiями товариства не володiє, судимостi за корисливi та
посадовi злочини не було. Член ревiзiйної комiсiї не дав дозволу на розкриття паспортних даних.
член
24.04.201
не розкривається
обрано
ревiзiйної
Рiпка Iван Миколайович
0.0009
5
комiсiї
Зміст інформації:
Рiчними загальними зборами акцiонерiв 24.04.2015 року, протокол №16, прийнято рiшення про обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства,
а саме: "Обрати членами ревiзiйної комiсiї:
1 Балик Руслану Ярославiвну (представника акцiонера),
2 Заболотного Юрiя Олексiйовича (представника Державної фiнансової iнспекцiї у Тернопiльськiй обл.),
3 Козуб Наталiю Михайлiвну (представника акцiонера),
4 Паламарчука Андрiя Зiновiйовича (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.)
5 Рiпку Iвана Миколайовича (акцiонера товариства)..."
Таке рiшення прийнято взв'язку з тим, що термiн виконання повноважень складу ревiзiйної комiсiї обраного 15.04.2011 року закiнчився. Згiдно
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звільнено,
обрано або
припинено
повноваження)

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
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4
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Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента
(у
відсотках)
6

Статуту ПАТ "ТРЗ "Орiон" новий склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. Згiдно рiшення зборiв акцiонерiв, до складу ревiзiйної
комiсiї обрано акцiонера - фiзичну особу Рiпку Iвана Миколайовича, яка останнiх п'ять рокiв обiймає посаду провiдного бухгалтера - ревiзора
ПАТ "ТРЗ "Орiон", володiє 960 штуками акцiй iменних простих, що у статутному капiталi становить 0.0009 вiдсотка, судимостi за корисливi та
посадовi злочини не було. Член ревiзiйної комiсiї не дав дозволу на розкриття паспортних даних.

