
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
«МАГНІТ» 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 14309540 
3. Місцезнаходження: 19001 Черкаська область, місто Канiв, вулиця Ленiна, будинок 161              

(нова адреса – вулиця Енергетиків, будинок 179) 
4. Міжміський код, телефон та факс: (04736) 3-81-96 
5. Електронна поштова адреса: magnit_kaniv@ukr.net , 14309540@afr.com.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://magnit.ck.ua/ 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНІТ"  (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Федорина Ярослава Володимировича 
(паспорт СН 237555  виданий 04.07.1996 року Московським РУГУ МВС України в м. Києві) 
головою Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод 
"Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою у статутному 
капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ 
"Інтелектуальні технології-ІТ", генеральний директор. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду  відбулось  в зв'язку зі зміною типу 
товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства.  

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНІТ"  (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Лемішка  Петра Григоровича (паспорт 
НС 908601 виданий 23.12.2000 року Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області) 
членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод 
"Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі  0,008804 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: ТОВ "Магнітприлад", заступник директора. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду  відбулось  в зв'язку зі 
зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства.  

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНІТ"  (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Федорина Дмитра Ярославовича 
(паспорт СН 592061 виданий 14.08.1997 року Московським РУГУ МВС України в місті Києві) 
членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод 
"Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі 0,000008 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та 
систем НАН України, молодший науковий співробітник. Посадова особа непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду  відбулось  в зв'язку зі зміною типу 
товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства.  



Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНІТ"  (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Iващенко Лєну Олексiївну  (паспорт ЄЄ 
596593  виданий 25.05.2002р. Керченським  МУГУ МВС України в м. Крим) Головою Ревізійної 
комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод "Магніт" терміном на 3 
роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить особі 0,000008 % від 
статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
ТОВ "Інтелектуальні технології-ІТ", головний бухгалтер. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду  відбулось  в зв'язку зі 
зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства.  

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНІТ"  (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Лисак Лідію Миколаївну (паспорт серія 
НС № 177882, виданий 25.10.1996 року Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області) 
Членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод 
"Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі 0,008804 % від статутного капітала товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: головний бухгалтер ДЮСШ "Зеніт". Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрання на посаду  відбулось  в зв'язку зі 
зміною типу товариства та затвердженням нової редакціїї Статуту товариства.  

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 
"МАГНІТ"  (Протокол № 21 від 25.04.2017 року) обрано Туренко Раїсу Андріївну (паспорт серія 
НС № 908889 виданий 29.12.2000 року Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області) 
Членом Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Електромеханічний завод 
"Магніт" терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером розмір пакета акцій, який належить 
особі 0,008804 % від статутного капітала товариства. Подовжено термін повноважень Члена 
Ревізійної комісії на 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
бухгалтер ПМП "Інтербуд". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Обрання на посаду  відбулось  в зв'язку зі зміною типу товариства та 
затвердженням нової редакціїї Статуту товариства. 

 
III. Підпис  

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Голова правління  Чернов Сергiй Миколайович     26.04.2017 


