
 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 

(Повідомлення про інформацію) 

22.10.2020 р. 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 

 

№ 05-85______________ 
          (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) 

Генеральний директор 
(посада) 

_________________ 
(підпис) 

Циркін І.М. 
(прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

 1. Повне найменування емітента                        ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   

                                                                               «ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ». 

2. Організаційно-правова форма                        Приватне акціонерне товариство. 

       3. Місцезнаходження                                             49033, Дніпропетровська область,  

                                                                                         м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького,   

                                                                                буд.147. 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи       00218615. 

5. Міжміський код та телефон, факс                 (056)732-31-00, (056)732-31-49. 

6. Адреса електронної пошти                             dzpm@ dzpm.dp.ua. 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної 

особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної 

особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати 

інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 

адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, 

якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку безпосередньо). 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

 

     http://paodpm.dp.ua 

              __________________ 
                  (URL-адреса веб-сайту) 

22.10.2020 р. 

_________ 
(дата) 

 



ВІДОМОСТІ  

про зміну складу посадових осіб емітента 

 

 
Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, 

обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи  

(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав) 

або код за 

ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента  

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

22.10.2020 Припинено 

повноваження 

 

Генеральний 

директор 

Циркін Ігор Маркович д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Генеральний директор Циркін Ігор Маркович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 2 роки та 6 місяців; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення 

повноважень –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; 

підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Припинено 

повноваження 

 

Член дирекції Мацюця Сергій Федорович д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член дирекції Мацюця Сергій Федорович  (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 2 роки та 6 місяців; непогашених судимостей за 

корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень –

Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; підстави : Протокол 

Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Припинено 

повноваження 

 

Член дирекції Петрухіна Ірина 

Анатоліївна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член дирекції Петрухіна Ірина Анатоліївна (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 16 років та 8 місяців; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення 

повноважень –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; 

підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Припинено 

повноваження 

 

Член дирекції Зайцев Віталій 

Володимирович 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член дирекції Зайцев Віталій Володимирович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 7 років 5 місяців; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення 

повноважень –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; 

підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 



22.10.2020 Припинено 

повноваження 

Член дирекції Погребна (Варган) Анна 

Олександрівна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член дирекції Погребна (Варган) Анна Олександрівна (фізична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 2 роки 6 місяців; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення 

повноважень –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; 

підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Обрано Генеральний 

директор 

 

Циркін Ігор Маркович д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Генеральний директор Циркін Ігор Маркович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) обраний  на посаду 22.10.2020 р.; акціями та часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член 

дирекції, доцент, перший заступник міського голови, виконавчий директор, генеральний директор; 

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 

роки. Орган, що прийняв рішення про обрання –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: 

переобрання складу дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Обрано Член дирекції Мацюця Сергій 

Федорович 

 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член дирекції Мацюця Сергій Федорович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обраний  на посаду 22.10.2020 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента 

не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Генеральний директор, 

директор виконавчий; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на 

який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання –Наглядова рада, причина 

прийняття цього рішення: переобрання складу дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради №2210 

від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Обрано Член дирекції Стрижак Андрій Юрійович 

 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член дирекції Стрижак Андрій Юрійович (фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрана  на посаду 22.10.2020 р.; акціями та часткою в статутному капіталі емітента 

не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  директор комерційний; 

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 

роки. Орган, що прийняв рішення про обрання –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: 

переобрання складу дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Обрано Член дирекції Зайцев Віталій 

Володимирович 

 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член дирекції Зайцев Віталій Володимирович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) обраний  на посаду 22.10.2020 р.; акціями та часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член 

дирекції, перший заступник генерального директора, заступник генерального директора; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що 

прийняв рішення про обрання –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу 

дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Обрано Член дирекції Міколасюк Олександр 

Анатолійович 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 



Посадова особа Член дирекції Міколасюк Олександр Анатолійович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) обрана  на посаду 22.10.2020 р.; акціями та часткою в статутному капіталі 

емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  начальник ввіділу; 

непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 

роки. Орган, що прийняв рішення про обрання –Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: 

переобрання складу дирекції; підстави : Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Жолтиков Сергій 

Вікторович 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової Ради Жолтиков Сергій Вікторович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 8 років 1 місяць; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення 

повноважень –Загальні Збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу 

Наглядової Ради; підстави : Рішення єдиного акціонера від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Ткаченко Андрій Іванович д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової Ради Ткаченко Андрій Іванович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 10 років 4 місяці; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення 

повноважень –Загальні Збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу 

Наглядової Ради; підстави : Рішення єдиного акціонера від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Москвич Віталій Олегович д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова Наглядової Ради Москвич Віталій Олегович (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 22.10.2020 р.; акціями та часткою в 

статутному капіталі емітента не володіє (0%); на посаді перебувала 3 роки 2місяці; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення 

повноважень –Загальні Збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу 

Наглядової Ради; підстави : Рішення єдиного акціонера від 22.10.2020 р. 

22.10.2020 Обрано Голова 

Наглядової 

Ради 

Гавричков Олександр 

Вячеславович 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова Наглядової Ради Гавричков Олександр Вячеславович (фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) 22.10.2020 р. загальними зборами обраний на посаду члена 

Наглядової ради, 22.10.2020 р. на засідання Наглядової Ради обрано Головою Наглядової Ради; акціями 

та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа обіймала протягом 

останніх п’яти років: менеджер зі збуту, в.о. начальника ввіділу, начальник відділу; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що 

прийняв рішення про обрання на посаду члена Наглядової Ради – Загальні збори акціонерів, орган, що 

прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової Ради - Наглядова рада, причина прийняття 

цього рішення: переобрання складу Наглядової ради; причина прийняття рішення про обрання на 

посаду  Голови Наглядової ради : вакантність посади; підстави обрання на посаду Члена Наглядової 

ради: Рішення єдиного акціонера від 22.10.2020 р., підстави обрання на посаду Голови Наглядової 

Ради: Протокол Наглядової ради №2210 від 22.10.2020 р. Обраний член Наглядової ради є 

представником акціонера ДПМ ХОЛДІНГ ЛТД. 

22.10.2020 Обрано Член 

Наглядової 

 Говоруха Ольга Дмитрівна д/н, д/н, д/н 0 



Ради 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової Ради Говоруха Ольга Дмитрівна (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради 22.10.2020 р. загальними 

зборами; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа 

обіймала протягом останніх п’яти років: інженер з нормування праці, начальник відділу; непогашених 

судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що 

прийняв рішення про обрання на посаду члена Наглядової Ради – Загальні збори акціонерів, причина 

прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради; підстави: Рішення єдиного акціонера 

від 22.10.2020 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера ДПМ ХОЛДІНГ ЛТД. 

22.10.2020 Обрано Член 

Наглядової 

Ради 

Ярош Оксана Миколаївна д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової Ради Ярош Оксана Миколаївна (фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) обраний на посаду члена Наглядової ради 22.10.2020 р. загальними 

зборами; акціями та часткою в статутному капіталі емітента не володіє (0%); посади, які особа 

обіймала протягом останніх п’яти років: економіст, заступник начальника відділу, начальник віділу 

(управління); непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано 

особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена Наглядової Ради – Загальні 

збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Наглядової ради; підстави: 

Рішення єдиного акціонера від 22.10.2020 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера 

ДПМ ХОЛДІНГ ЛТД. 

 

 

 

 


