
Титульний аркуш Повідомлення 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Генеральний директор    Колєсін М.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

11.09.2012 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 Відкрите акціонерне товариство "Спеціалізоване управління "Трансгідромеханізація" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Відкрите акціонерне товариство 

1.3. Місцезнаходження 

 04655 м. Київ, проспект Московський, 32 

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 01385930 

1.5. Міжміський код та телефон, факс 

 (044) 353-36-92, (044) 353-36-92 

1.6. Електронна поштова адреса 

 transgidro@i.ua 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 07.09.2012 

 (дата) 

2.2. Повідомлення №170 Бюлетень "Бюлетень. Цінні папери України"  11.09.2012 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав) 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у 

статутному капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

07.09.2012 звільнено Голова Наглядової ради Червинський Владислав 

Вікторович 

- - - 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення відкликати: 

Голову Наглядової ради – Червинського Владислава Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  

Підстава для звільнення – рішення загальних зборів акціонерів в зв’язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради.  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 0 %.  

Строк, протягом якого перебував на посаді – 2 роки.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

07.09.2012 звільнено Член Наглядової ради ПВІФ "АКВАМАРИН" НВЗТ 

ТОВ "ЕКСІМ-КАПІТАЛ" 

2331134 22,9636 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення відкликати: 

Члена Наглядової ради – ПВІФ "АКВАМАРИН" НВЗТ ТОВ "ЕКСІМ-КАПІТАЛ".  

Підстава для звільнення – рішення загальних зборів акціонерів в зв’язку із зменшенням кількісного складу Наглядової ради.  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 22,9636 %.  

Строк, протягом якого перебував на посаді - 2 роки. 

07.09.2012 звільнено Голова Правління Будкін Сергій Вікторович - - - 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення відкликати: 

Голову Правління Товариства – Будкіна Сергія Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  

Підстава для звільнення – рішення загальних зборів акціонерів в зв’язку з відкликанням колегіального виконавчого органу.  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 0 %.  

Строк, протягом якого перебував на посаді - 2 роки.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

Замість звільненої особи обрано Генерального директора. 

07.09.2012 звільнено Ревізор Подолін Володимир 

Вікторович 

- - - 0,001 



Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення відкликати: 

Ревізора - Подоліна Володимира Вікторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  

Підстава для звільнення – рішення загальних зборів акціонерів в зв’язку з приведенням діяльності товариства до вимог Закону України "Про акціонерні 

товариства".  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 0,0010 %.  

Строк, протягом якого перебував на посаді - 2 роки.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

07.09.2012 призначено Голова Наглядової ради Савенко Наталія Михайлівна - - - 0,0354 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення обрати: 

Голову Наглядової ради – Савенко Наталію Михайлівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  

Підстава для призначення – рішення загальних зборів акціонерів.  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 0,0354 %.  

Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання.  

Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності – юрисконсульт, головний юрисконсульт, директор.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

07.09.2012 призначено Член Наглядової ради ТОВ "ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ 

ДВА" 

34486465 23 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення обрати: 

Члена Наглядової ради - ТОВ "ЕКСІМ-КОНСАЛТИНГ ДВА", код ЄДРПОУ 34486465, місцезнаходження 04112, м. Київ вул. Дорогожицька, буд. 10.  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 23,0000 %.  

Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання. 

07.09.2012 призначено Генеральний директор Колєсін Микола Миколайович - - - 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення обрати: 

Генерального директора – Колєсіна Миколу Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано).  

Підстава для призначення – рішення загальних зборів акціонерів.  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 0 %.  

Строк, на який призначено посадову особу - до переобрання.  

Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності – начальник відділу, директор, Співголова правління.  

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

07.09.2012 призначено Голова ревізійної комісії ПВІФ "АКВАМАРИН" НВЗТ 

ТОВ "ЕКСІМ-КАПІТАЛ" 

2331134 22,9636 



Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення обрати: 

Члена ревізійної комісії - ПВІФ "АКВАМАРИН" НВЗТ ТОВ "ЕКСІМ-КАПІТАЛ", код ЄДРІСІ 2331134, місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Воровського, 

буд. 11Б.  

Підстава для призначення – рішення загальних зборів акціонерів в зв’язку з приведенням діяльності товариства до вимог Закону України "Про акціонерні 

товариства".  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 22,9636 %.  

Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання. 

 

07.09.2012 року прийнято рішення, згідно протоколу ревізійної комісії, про обрання Головою Ревізійної комісії ПВІФ "АКВАМАРИН" НВЗТ ТОВ "ЕКСІМ-

КАПІТАЛ", код ЄДРІСІ 2331134, місцезнаходження 04053, м. Київ, вул. Воровського, буд. 11Б. Підстава для призначення – рішення ревізійної комісії. 

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 22,9636 %. Строк, на який призначено посадову особу – до переобрання. 

07.09.2012 призначено Член ревізійної комісії Компанія COLLEDO LIMITED 

(КОЛЛЕДО ЛІМІТЕД) 

- - - 24 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акціонерів Товариства 07.09.2012 року прийнято рішення обрати: 

Члена ревізійної комісії – Компанія COLLEDO LIMITED (КОЛЛЕДО ЛІМІТЕД), місцезнаходження Британськi Вiргiнськi о-ви Akara Bldg, Road Town, 

Tortola 24 De Castro Street,Wickhams Cay 1.  

Підстава для призначення – рішення загальних зборів акціонерів в зв’язку з приведенням діяльності товариства до вимог Закону України "Про акціонерні 

товариства".  

Частка, якою володіє в статутному капіталі Товариства – 24,0000 %.  

Строк, на який призначено посадову особу - до переобрання. 
 


