
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Директор Пащенко Василь Трохимович

(дата)

28.03.2017М.П.

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

1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТОДЕФ"

2. Організаційно-правова 
форма

3. Місцезнаходження 02222 м.Київ проспект Маяковського ,43/2

4. Код за ЄДРПОУ 14328187

5. Міжміський код та 
телефон, факс

044- 5460406 044-5469891

I. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство

6. Електронна поштова 
адреса

festimail@ukr.net

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії

24.03.2017

2. Повідомлення 
опубліковано у*

58 Бюлетень."Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку"

(дата)

(номер та найменування офіційного друкованого 
видання)

27.03.2017

(дата)

3. Повідомлення розміщено
 на сторінці

 http://todef.kiev.ua/zvitnist/

(адреса сторінки)

в мережі 
Інтернет:

28.03.2017

(дата)

(Зміна складу посадових осіб емітента)
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Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноваження)

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)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення 

дії Посада(*)

2 4 5 61 3

Пащенко Василь Трохимович 33,76122.03.2017 д/н   Директорприпинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень директора ПАТ "ТОДЕФ" прийнято Наглядовою Радою  ( протокол № 2 вiд 22 березня 2017 року) в зв"язку з закiнченням 
термiну повноважень. Посадова особа Пащенко  Василь Трохимович займала посаду - директор. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 27 
березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 33,7610%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
 немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Кулинич Лiдiя Петрiвна 0,04622.03.2017 д/н   Голова Наглядової 
ради

припинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Голови  Наглядової Ради ПАТ "ТОДЕФ"  прийнято Загальними зборами акцiонерiв  ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017 року)
 в зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа Кулинич Лiдiя Петрiвна займала посаду -Голова Наглядової Ради. Строк протягом якого посадова 
особа перебувала на посадi - з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства -0,0458%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Пащенко Сергiй Васильович 25,27522.03.2017 д/н   член Наглядової радиприпинено 
повноваження

Зміст інформації:
 Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017р. ) в 
зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа Пащенко Сергiй Васильович займала посаду -член Наглядової ради. Строк протягом якого посадова 
особа перебувала на посадi з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 25,2754 %. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Мальцев Вiктор Михайлович 0,30322.03.2017 д/н   член Наглядової радиприпинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової Ради ПАТ "ТОДЕФ"  прийнято Загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017 року) в 
зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа Мальцев Вiктор Михайлович займала посаду член Наглядової Ради. Строк протягом якого посадова 
особа перебувала на посадi з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства 0,3027 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Слободянюк Руслан Петрович 0,00122.03.2017 д/н   член Наглядової радиприпинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена Нагядової ради ПАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017р. ) в 
зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа Слободянок Руслан Петрович займала посаду - член Наглядової ради. Строк протягом якого посадова 
особа перебувала на посадi з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства 0,0005% .Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Аржековська Оксана Володимирiвна 0,01922.03.2017 д/н   член Наглядової радиприпинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017р.) в 
зв"язку з закiнченням термiну повноважень .Посадова особа Аржековська Оксана Володимирiвна займала посаду - член Наглядової Ради. Строк протягом якого 
посадова особа перебувала на посадi з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,0188 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Єфремова Любов Олексiївна 0,00222.03.2017 д/н   Голова Ревiзiйної 
комiсiї

припинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017р. ) в 
зв"язку з закiнченням термiну повноважень . Посадова особа Єфремова Любов Олексiївна займала посаду - Голова Ревiзiйної комiсiї. Строк протягом якого 
посадова особа перебувала на посадi з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,0018 %.Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Кулинич Наталiя Борисiвна 0,34922.03.2017 д/н   член Ревiзiйної 
комiсiї

припинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017р. ) в 
зв"язку з закiнченням термiну повноважень . Посадова особа Кулинич Наталiя Борисiвна займала посаду - член Ревiзiйної комiсiї. Строк протягом якого посадова 
особа перебувала на посадi з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,3486%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Кушнiренко Наталiя Володимирiвна 0,01322.03.2017 д/н   член Ревiзiйної 
комiсiї

припинено 
повноваження

Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акцiонерiв ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017р. ) в 
зв"язку з закiнченням термiну повноважень. Посадова особа Кушнiренко Наталiя Володимирiвна займала посаду - член Ревiзiйної комiсiї. Строк протягом якого 
посадова особа перебувала на посадi з 27 березня 2014 року по 22 березня 2017 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,0126. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних.

Пащенко Василь Трохимович 33,76122.03.2017 д/н   Директоробрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Наглядової Ради ПАТ "ТОДЕФ"( протокол №2 вiд 22 березня 2017 року) на пiдставi Статуту Пащенка Василя Трохимовича обрано на посаду 
директора з 22 березня 2017 року термiном на три роки. Посадова особа ранiше займала посади: голова правлiння ПАТ "ТОДЕФ", голова Наглядової ради ПАТ 
"ТОДЕФ", директор ПАТ "ТОДЕФ". Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 33,7610%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Кулинич Лiдiя Петрiвна 0,04622.03.2017 д/н   Голова Наглядової 
ради

обрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ" (протокол № 1 вiд 22 березня 2017 року) членом Наглядової ради обрано Кулинич Лiдiю Петрiвну 
термiном на три роки , згiдно рiшення Наглядової Ради ( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) Кулинич Лiдiю Петрiвну обрано на посаду Голови Наглядової ради 
з 22 березня 2017 року термiном на три роки. Посадова особа ранiше займала посади: головний спецiалiст по господарським питанням ПАТ "ТОДЕФ", iнспектор з 
кадрiв ПАТ "ТОДЕФ" .Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,0458%. Голова Наглядової ради є акцiонером. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Денисенко Анатолiй Олександрович 0,02522.03.2017 д/г   член Наглядової радиобрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ" ( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) Денисенка Анатолiя Олександровича обрано членом 
Наглядової ради з 22 березня 2017 року термiном на три роки. Посадова особа ранiше займала посади: пенсiонер. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства
 - 0,0252%. Член Наглядової ради є акцiонером .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Мальцев Вiктор Михайлович 0,30322.03.2017 д/н   член Наглядової радиобрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ" ( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) Мальцева Вiктора Михайловича обрано членом Наглядової 
ради термiном на три роки з 22 березня 2017 року. Посадова особа ранiше займала посади:фiзична особа - пiдприємець. Володiє часткою в Статутному капiталi 
товариства - 0,3027%. Член Наглядової ради є акцiонером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних.

Аржековська Оксана Володимирiвна 0,01922.03.2017 д/н   член Наглядової радиобрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ" ( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) Аржековську Оксану Володимирiвну обрано членом 
Наглядової ради термiном на три роки з 22 березня 2017 року. Посадова особа ранiше займала посади: фiзична особа - пiдприємець.Володiє часткою в Статутному 
капiталi товариства - 0,0188%. Член Наглядової ради є акцiонером . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди
 на розкриття паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Слободянюк Руслан Петрович 0,00122.03.2017 д/н   член Наглядової радиобрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ" ( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) посадову особу Слободянюка Руслана Петровича обрано 
членом Наглядової ради  термiном на три роки з 22 березня 2017 року. Посадова особа ранiше займала посади: водiй ПАТ "ТОДЕФ". Володiє часткою в Статутному
 капiталi товариства - 0,0005%. Член Наглядової ради є акцiонером . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

Єфремова Любов Олексiївна 0,00222.03.2017 д/н   Голова Ревiзiйної 
комiсiї

обрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ"( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) Єфремову Любов Олексiївну обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
термiном на три роки, згiдно рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї ( протокол № 1 вiд 22 березня 2017 року) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї термiном на три роки 
з 22 березня 2017 року. Посадова особа ранiше займала посади: головний бухгалтер ПрАТ "ФЕСТА", бухгалтер-ревiзор ПАТ "ТОДЕФ". Володiє часткою в 
Статутному капiталi товариства - 0,0018% . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних.
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2 4 5 61 3

Кулинич Наталiя Борисiвна 0,34922.03.2017 д/н   член Ревiзiйної 
комiсiї

обрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ"( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) Кулинич Наталiю Борисiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї  
термiном на три роки з 22 березня 2017 року. Посадова особа ранiше займала посади: юрист-консульт ПП "Гранд Вiкторiя". Володiє часткою в Статутному капiталi 
товариства - 0,3486%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Кушнiренко Наталiя Володимирiвна 0,01322.03.2017 д/н   член Ревiзiйної 
комiсiї

обрано

Зміст інформації:
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТОДЕФ" ( протокол №1 вiд 22 березня 2017 року) Кушнiренко Наталiю Володимирiвну обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї термiном на три роки з 22 березня 2017 року. Посадова особа ранiше займала посади: безробiтна. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства -
0,0126%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

*Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.      ** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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