
09.04.2013 р. Загальними(річними) зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«Токмацький ковальсько-штампувальний завод» прийнято рішення про зміну складу посадових 

осіб.  

      Відкликано на підставі рішення загальних (річних) зборів склад Наглядової Ради: 

1.Боканча Валентина Валентиновича 

2. Тюхту Леонтія Ананійовича       

3. Гору Володимира Григоровича  

       

Призначено на загальних зборах акціонерів ПАТ «ТКШЗ» наступний склад Наглядової ради: 

 

      1 Членом Наглядової ради Бевзу Андрія Сергійовича, паспорт СН 549809, виданий 

Харьківським РУ ГУ МВС України в м. Київі від 22.07.1997 р., володіє 1 акцією Товариства, що 

складає 0,00 % статутного капіталу Товариства, посадову особу призначено терміном на 3 роки, 

посаду, яку займає посадова особа є Начальник управління з корпоративних прав ПАТ 

«АвтоКрАЗ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має 

       

     2. Членом Наглядової ради Шмигаль Олександра Анатолійовича, згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Акціями Товариства не володіє, посадову особу призначено 

терміном на 3 роки; попередні посади: ХК "АвтоКрАЗ" інженер механiк, експерт по 

зовнiшньоекономiчному зв'язку, начальник вiддiлу, регіональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»; 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

       

     3 Членом Наглядової ради Гору Володимира Григоровича, паспорт СВ №256540, виданий 

Токмацький МВ УМВС України в Запорізькій області від 05.12.2000р.; володіє 10 акціями, що 

складає 0,00% статутного капіталу Товариства; посадову особу призначено терміном на 3 роки; 

попередні посади: майстер пресового цеху, начальник інструментального цеху, начальник 

експериментального цеху, директор з виробництва ПАТ «ТКШЗ»; непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має.  

       

      09.04.2013 р. На засіданні Наглядової ради прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 

у складі Наглядової ради, протоколом № 1 від 09.04.13 р., а саме:  

       

      1 Призначено Головою Наглядової Бевзу Андрія Сергійовича, паспорт СН 549809, виданий 

Харьківським РУ ГУ МВС України в м. Київі від 22.07.1997 р., володіє 1 акцією Товариства, що 

складає 0,00 % статутного капіталу Товариства, посадову особу призначено терміном на 3 роки, 

посаду, яку займає посадова особо є Начальник управління з корпоративних прав ПАТ 

«АвтоКрАЗ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має       

       

2. Призначено секретарем Наглядової ради Гору Володимира Григоровича, паспорт СВ №256540, 

виданий Токмацький МВ УМВС України в Запорізькій області від 05.12.2000р.; володіє 10 

акціями, що складає 0,00% статутного капіталу Товариства; посадову особу призначено терміном 

на 3 роки; попередні посади: майстер пресового цеху, начальник інструментального цеху, 

начальник експериментального цеху, директор з виробництва ПАТ «ТКШЗ»; непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

       

      3.Призначено Членом Наглядової ради Шмигаль Олександра Анатолійовича, згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. Акціями Товариства не володіє, посадову особу 

призначено терміном на 3 роки; попередні посади: ХК "АвтоКрАЗ" інженер механiк, експерт по 

зовнiшньоекономiчному зв'язку, начальник вiддiлу, регіональний директор ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»; 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

             

      Відкликано на підставі рішення загальних (річних) зборів склад Ревізійної комісії:  

 

1  Ігумнову Яну Анатоліївну  

2 Лобур Вікторію Анатоліївну 



3 Медведєву Олену Миколаївну  

 

Призначено загальними зборами акціонерів ПАТ «ТКШЗ»: 

 

1. Членом Ревізійної комісії Пєданову Ірину Сергіївну, паспорт СЮ № 280098, виданий 

Токмацьким  РВ УДМС України в Запорізькій області від 13.10.2012 р.; акціями Товариства не 

володіє (0,00% статутного капіталу Товариства); посадову особу призначено терміном на 3 роки; 

попередні посади: начальник бюро фінансів ПАТ «ТКШЗ»; непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.  

 

2 Членом Ревізійної комісії Лобур Вікторію Анатоліївну, паспорт СВ №215994, виданий 

Токмацьким МВ УМВС Україна від 18.05.00 р. ; володіє 63 акціями, що складає 0,00% статутного 

капіталу Товариства; посадову особу призначено терміном на 3 роки; попередні посади: інженер з 

подготовки кадров, начальник відділу кадрів; непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має.  

 

3 Членом Ревізійної комісії Медведєву Олену Миколаївну, паспорт СА №228759, виданий 

Токмацький МВ УМВС України в Запорізькій області від 19.09.96 р.; володіє 21 акцією, що 

складає 0,00% статутного капіталу Товариства; посадову особу призначено терміном на 3 роки; 

попередні посади: економіст з планування, інженер з організації та нормуванню праці, начальник 

відділу оплати праці та заробітної плати ПАТ «ТКШЗ»; непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має.  

 

      09.04.2013 р. на засіданні Ревізійної комісії прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 

у складі Ревізійної комісії, протоколом № 1 від 09.04.13 р., а саме:  

 

1. Призначено у зв`язку з вакантністю посади Голову ревізійної комісії Пєданову Ірину Сергіївну, 

паспорт СЮ № 280098, виданий Токмацьким  РВ УДМС України в Запорізькій області від 

13.10.2012 р.; акціями Товариства не володіє (0,00% статутного капіталу Товариства); посадову 

особу призначено терміном на 3 роки; попередні посади: начальник бюро фінансів ПАТ «ТКШЗ»; 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

2 Призначено у зв`язку з вакантністю посади секретарем ревізійної комісії Лобур Вікторію 

Анатоліївну, паспорт СВ №215994, виданий Токмацьким МВ УМВС Україна від 18.05.00 р. ; 

володіє 63 акціями, що складає 0,00% статутного капіталу Товариства; посадову особу призначено 

терміном на 3 роки; попередні посади: інженер з подготовки кадров, начальник відділу кадрів 

ПАТ «ТКШЗ»; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

3 Призначено у зв`язку з вакантністю посади членом ревізійної комісії Медведєву Олену 

Миколаївну, паспорт СА №228759, виданий Токмацький МВ УМВС України в Запорізькій області 

від 19.09.96 р.; володіє 21 акцією, що складає 0,00% статутного капіталу Товариства; посадову 

особу призначено терміном на 3 роки; попередні посади: економіст з планування, інженер з 

організації та нормуванню праці, начальник відділу оплати праці та заробітної плати ПАТ 

«ТКШЗ»; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

Генеральний директор ПАТ «ТКШЗ» Д.Я. Ігнатьєв  


