
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) 

09.04.2020
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа)
№ 11/130
(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).

Голова Правлыння Вахно М.І.
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати
фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 61070, Харкiвська, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14313062
5. Міжміський код та телефон, факс: 057-7633040 057-7190695
6. Адреса електронної пошти: ocb@hartron.com.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 
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового 
ринку: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA.

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

(Повідомлення про інформацію) 
Повідомлення розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового 
ринку

http://hartron.com.ua/uk/content/особлива-
інформація

10.04.2020

(адреса сторінки) (дата)
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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 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової ради 

 Голуб Олександр 

Юрійович 
 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження Голови Наглядової ради Голуба Олександра Юрійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд 

державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих 

іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН»). Голуб О.Ю перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2019 

року, а на посаді Голови Наглядової ради з 15.04.2019 року до 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. 

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 

Приступа Максим 

Євгенович 
 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження члена Наглядової ради Приступи Максима Євгеновича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд 

державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих 

іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН»). Приступа М.Є перебував на посаді члена Наглядової ради з 

10.04.2019 року до 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства 

не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 
Колобков Олег Вадимович  0 

Зміст інформації:  
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09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження члена Наглядової ради Колобкова Олега Вадимовича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд державного 

майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, 

що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН»). Колобков О.В перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2019 року до 

09.04.2020 року, повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 

Міхеєв Володимир 

Сергійович 
 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження члена Наглядової ради Міхеєва Володимира Сергійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд 

державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих 

іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН»). Міхеєв В.С перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2019 

року до 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 

Кучеренко Володимир 

Анатолійович 
 0,069 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича - представника акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 

простих іменних акцій, що становить 36,432770% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Кучеренко В.А перебував на посаді члена Наглядової ради з 

10.04.2019 року до 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Кучеренко В.А володіє 59142 простих 

іменних акцій у розмірі 14785,50 грн., що становить 0,069% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 
Ключник Володимир Ілліч  0,002 

Зміст інформації:  
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09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження члена Наглядової ради Ключника Володимира Ілліча - представника акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 простих іменних 

акцій, що становить 36,432770% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Ключник В.І перебував на посаді члена Наглядової ради з 10.04.2019 року до 

09.04.2020 року, повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Ключник В.І володіє 2000 простих іменних акцій у розмірі 

500,00 грн., що становить 0,002% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 

Черкасова Вікторія 

Геннадіївна 
 0,001 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження члена Наглядової ради Черкасової Вікторії Геннадіївни - представника акціонера - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ХАРТРОН-ІНКОРПОРЕЙТІД" (код ЄДРПОУ 21187511, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Гоголя, 7, належить 31139191 

простих іменних акцій, що становить 36,432770% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН»). Черкасова В.Г перебувала на посаді члена Наглядової ради з 

10.04.2019 року до 09.04.2020 року, повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень. Черкасова В.Г володіє 857 простих іменних 

акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Голова 

Наглядової ради 

Озеран Олександр 

Сергійович 
 0 

Зміст інформації:  
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09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- обрано на посаду члена Наглядової ради Озерана Олександра Сергійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд державного 

майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, 

що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН») на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.  

09.04.2020 за рішенням Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року протокол № 13 Озерана О.С обрано на посаду Голови Наглядової ради АТ 

«ХАРТРОН» з числа членів Наглядової ради Товариства, обраних згідно рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» (протокол від 09.04.2020 

року №24). 

Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа 

протягом останніх п’яти років: міністерство інфраструктури України – генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті та 

послуг поштового зв’язку; АТ «Укрпошта» – член наглядової ради; державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» – в.о. 

генерального директора; ГО «Інститут енергоефективності України» – виконавчий директор; приватна організація «Партнерство заради кібербезпеки та 

приватності» – президент. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Член Наглядової 

ради 

Вахно Олександр 

Миколайович 
 0,001 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Вахно Олександра Миколайовича - акціонера, на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів 

Товариства. Вахно О.М володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ТОВ НВП „ХАРТРОН-

АСКОНД” ЛТД, м.Харків, код за ЄДРПОУ 32763525 – заступник директора, з 03.04.2017 року  – директор. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Член Наглядової 

ради 

Кучеренко Володимир 

Анатолійович 
 0,069 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Кучеренка Володимира Анатолійовича  - акціонера, на строк  до наступних річних загальних зборів 

акціонерів Товариства. Кучеренко В.А володіє 59142 простих іменних акцій у розмірі 14785,50 грн., що становить 0,069% в статутному капіталі АТ 

«ХАРТРОН». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: ТОВ НВП 

ХАРТРОН-ЕНЕРГО Лтд., м. Харків, директор. 
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09.04.2020 обрано 
Член Наглядової 

ради 

Міхеєв Володимир 

Сергійович 
 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Міхеєва Володимира Сергійовича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд державного 

майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, 

що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН») на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в 

статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом 

останніх п’яти років: ДНВП ВО „Комунар”, м. Харків – заступник головного конструктора; Державне космічне агентство України, м. Київ – заступник 

Голови. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Член Наглядової 

ради 

Приступа Максим 

Євгенович 
 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Приступу Максима Євгеновича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд державного майна 

України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що 

становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН») на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в 

статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом 

останніх п’яти років: Державне космічне агентство України, м. Київ –– завідувач юридичного сектору, начальник відділу юридичної та договірної 

роботи, начальник управління з розпорядження державним майном. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Член Наглядової 

ради 

Токарєв Антон 

Володимирович 
 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Токарєва Антона Володимировича - представника акціонера - Держава Україна в особі Фонд державного 

майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, 

що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН») на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Часткою в 

статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом 

останніх п’яти років: АТ «УкрГазВидобування» – голова стратегії та розвітку; ФОП Токарєв А.В. 
      



09.04.2020 р. SMA 14313062 

09.04.2020 обрано 
Член Наглядової 

ради 

Черкасова Вікторія 

Геннадіївна 
 0,001 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Наглядової ради АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- обрано на посаду члена Наглядової ради Черкасову Вікторію Геннадіївну, акціонера, на строк  до наступних річних загальних зборів акціонерів 

Товариства. Черкасова В.Г володіє 857 простих іменних акцій у розмірі 214,25 грн., що становить 0,001% в статутному капіталі АТ «ХАРТРОН». 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: АТ «ХАРТРОН», м. Харків 

– начальник управління, корпоративний секретар. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної 

комісії 

Державне космічне 

агентство України 
00041482 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- припинено повноваження Голови Ревізійної комісії юридичної особи Державне космічне агентство України код ЄДРПОУ 00041482, представник 

акціонера Товариства, юридичної особи Держава Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН»). 

Державне космічне агентство України перебувало на посаді члена Ревізійної комісії з 10.04.2017р., на посаді Голови Ревізійної комісії з 15.06.2017р., 

повноваження припинено у зв’язку із закінченням строку повноважень членів Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства. Державне космічне 

агентство України (місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8) часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Представник 

юридичної особи Державне космічне агентство України за окремим поданням Дєваєва Ірина Володимирівна. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Ревізійної 

комісії 

Державне космічне 

агентство України 
00041482 0 

Зміст інформації:  



09.04.2020 р. SMA 14313062 

09.04.2020 року у складі Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни: 

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії юридичної особи Державне космічне агентство України код ЄДРПОУ 00041482, в особі 

представника Державної аудиторської служби України, представник акціонера Товариства, юридичної особи Держава Україна в особі Фонд 

державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, належить 42735141 простих 

іменних акцій, що становить 50,000001% в статутному капіталу АТ «ХАРТРОН»). Державне космічне агентство України в особі представника 

Державної аудиторської служби України перебувало на посаді члена Ревізійної комісії з 10.04.2017р., повноваження припинено у зв’язку із закінченням 

строку повноважень членів Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства. Державне космічне агентство України (місцезнаходження: 01010, м. 

Київ, вул. Московська, 8) в особі представника Державної аудиторської служби України часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 

Представник юридичної особи Державне космічне агентство України в особі представника Державної аудиторської служби України за окремим 

поданням Семенюк Інга Вікторівна. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі Товариства не 

володіє. 

 
      

09.04.2020 
припинено 

повноваження 

Член Ревізійної 

комісії 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД 

25187880 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020 року 

протокол № 24 відбулися наступні зміни:  

- припинено повноваження члена Ревізійної комісії юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРТРОН-ІНКОР ЛТД, код ЄДРПОУ 25187880. Юридична особа  ТОВ «НВП ХАРТРОН-ІНКОР» ЛТД 

(місцезнаходження: 61070, м. Харків, вул.. Академіка Проскури, 1) на дату обрання членів Ревізійної комісії - 10.04.2017 - володіла часткою в 

статутному капіталі АТ «ХАРТРОН» 21, 937239%. Посадова особа перебувала на посаді члена Ревізійної комісії з 10.04.2017р. Представник ТОВ «НВП 

ХАРТРОН-ІНКОР» ЛТД за дорученням Кухтенко Олена Вікторівна. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в 

статутному капіталі Товариства не володіє. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Член Ревізійної 

комісії 

Державне космічне 

агентство України 
00041482 0 

Зміст інформації:  



09.04.2020 р. SMA 14313062 

09.04.2020 року у складі Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020р. Протокол 

№ 24 відбулися наступні зміни - обрано членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»  з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у 

кількості 3 (три) особи  терміном на три роки у складі: 

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії строком на 3 роки юридичну особу Державне космічне агентство України - представник акціонера - Держава 

Україна в особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% 

статутного капіталу АТ «ХАРТРОН») в особі представника Державного космічного агентства України. Державне космічне агентство України (код 

ЄДРПОУ 00041482, місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8), представник акціонера Товариства, юридичної особи Держава Україна в 

особі Фонд державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному 

капіталі емітента 50,000001%). Представник фізична особа – представник Державного космічного агентства України за окремим поданням. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Член Ревізійної 

комісії 

Фонд державного майна 

України 
00032945 0 

Зміст інформації:  

09.04.2020 року у складі Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020р. Протокол 

№ 24 відбулися наступні зміни - обрано членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»  з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у 

кількості 3 (три) особи  терміном на три роки у складі: 

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії строком на 3 роки юридичну особу Фонд державного майна України в особі представника Офісу 

фінансового контролю (правонаступник Державної аудиторської служби України) - представник акціонера - Держава Україна в особі Фонд державного 

майна України (код ЄДРПОУ 00032945, належить 42735141 простих іменних акцій, що становить 50,000001% статутного капіталу АТ «ХАРТРОН»), в 

особі представника Офісу фінансового контролю (правонаступник Державної аудиторської служби України). Фонд державного майна України (код 

ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. вул. Генерала Алмазова, 18/9) в особі представника Офісу фінансового контролю 

(правонаступник Державної аудиторської служби України), представник акціонера Товариства, юридичної особи Держава Україна в особі Фонд 

державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, частка в статутному капіталі 

емітента 50,000001%). Представник фізична особа – представник Офісу фінансового контролю (правонаступник Державної аудиторської служби 

України) за окремим поданням. 

 
      

09.04.2020 обрано 
Член Ревізійної 

комісії 
Кухтенко Олена Вікторівна  0 

Зміст інформації:  



09.04.2020 р. SMA 14313062 

09.04.2020 року у складі Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН» за рішенням річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХАРТРОН» від 09.04.2020р. Протокол 

№ 24 відбулися наступні зміни - обрано членів Ревізійної комісії АТ «ХАРТРОН»  з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства та фізичних осіб у 

кількості 3 (три) особи  терміном на три роки у складі: 

- обрано на посаду члена Ревізійної комісії строком на 3 роки Кухтенко Олену Вікторівну. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: АТ «ХАРТРОН», м. Харків, 

начальник бюро фінансового-економічного управління. 

 
      

 

____________ 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
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