
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: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД "МАГНІТ" 
2. Код за ЄДРПОУ: 14309540 
3. Місцезнаходження: 19001 Черкаська область, місто Канiв, вулиця Енергетиків, буд. 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 Наглядової ради АТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол засідання наглядової ради № 
01/17 від 10.05.2017р.) призначено Головою правління  АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" Чернова Сергія 
Миколайовича (паспорт серія  НС № 329779 виданий Канівським МРВ УМВС України в 
Черкаській області 04.12.1997 року). Посадова особа є акціонером товариства, розмір пакета 
акцій, який належить особі 0,0132 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління. Особа призначена на 3 (три) 
роки, у зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол засідання наглядової ради № 
02/17 від 10.05.2017р.) призначено Правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" в кількості 3 осіб, а саме: 
Голови правління  АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" Чернова Сергія Миколайовича (паспорт серія НС № 
329779 виданий Канівським МРВ УМВС України в Черкаській області 04.12.1997 року). 
Посадова особа є акціонером товариства, розмір пакета акцій, який належить особі 0,0132 % від 
статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
Голова правління. Особа призначена на 3 (три) роки,  у зв'язку із зміною типу товариства та 
затвердженням нової редакції Статуту товариства. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол засідання наглядової ради № 
02/17 від 10.05.2017р.) призначено Правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" в кількості 3 осіб, а саме: 
Члена правління  АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" Пінчук Тетяну Віталіївну (паспорт серія НС № 187271 
виданий Канівським МРВ УМВС в Черкаській області 12.12.1996 року). Посадова особа не є 
акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер. Особа призначена на 3 (три) 
роки, у зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту товариства. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Рішенням Наглядової ради АТ "ЕМЗ "МАГНІТ" ( протокол засідання наглядової ради № 
02/17 від 10.05.2017р.) призначено Правління АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" в кількості 3 осіб, а саме: 
Члена правління  АТ "ЕМЗ" МАГНІТ" Самчук Ольгу Петрiвну (паспорт серія НС № 908127 
виданий 08.12.2000 Канiвським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi). Посадова особа не є 



акціонером товариства і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п'яти років: завідуюча канцилярією. Особа призначена на 3 
(три) роки, у зв'язку із зміною типу товариства та затвердженням нової редакції Статуту 
товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
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     11.05.2017 


