
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

07.04.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 
документа) 

№ 1 
(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). 

 
Директор    Пащенко Василь Трохимович 

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

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

 
І. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 Приватне акціонерне товариство "ТОДЕФ" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 
 02222, Київська обл., м.Київ, пр-т Маяковського 43/2 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 14328187 
5. Міжміський код та телефон, факс 
 0445460406, 0445469891 
6. Адреса електронної пошти 
 office@todef.kiev.ua; festimail@ukr.net 
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 
  
 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку todef.kiev.ua 08.04.2020 

 (адреса сторінки) (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 

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

08.04.2020 припинено 
повноваження 

Директор Пащенко  Василь Трохимович 151380299 33,761041 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень директора ПРАТ "ТОДЕФ" прийнято Наглядовою Радою (Протокол № 2 вiд 07 квітня 2020 року), в зв'язку з закінченням терміну 
повноважень. Посадова особа Пащенко  Василь Трохимович займала посаду - директор. Строк протягом якого посадова особа перебувала на посадi з 22 березня 2017 
року по 07 квітня 2020 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 33,761041%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
член Наглядової ради Денисенко Анатолій Олександрович 2721020867 0,025175 

Зміст інформації: 

 Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Денисенко Анатолій Олександрович займала посаду - член Наглядової ради. Строк протягом якого посадова 
особа перебувала на посадi з 22 березня 2017 року по 07 березня 2020 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,025175%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
член Наглядової ради Слободянок Руслан Петрович 2653021616 0,000457 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень члена Нагядової ради ПРАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в зв'язку 
з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Слободянок Руслан Петрович займала посаду - член Наглядової ради. Строк протягом якого посадова особа 
перебувала на посадi з 22 березня 2017 року по 07 квітня 2020 року. Володіє часткою в Статутному капiталi товариства 0,000457% .Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
Голова Наглядової Ради Кулинич Лiдiя Петрiвна 2108503881 0,045773 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень Голови  Наглядової Ради ПРАТ "ТОДЕФ"  прийнято Загальними зборами акцiонерiв  (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Кулинич Лiдiя Петрiвна займала посаду - Голова Наглядової Ради. Строк протягом якого посадова особа 
перебувала на посадi - з 22 березня 2017 року по 07 квітня 2020 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,045773%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
 член Наглядової Ради Мальцев Вiктор Михайлович 1785303392 0,3027 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової Ради ПРАТ "ТОДЕФ"  прийнято Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Мальцев Вiктор Михайлович займала посаду - член Наглядової Ради. Строк протягом якого посадова особа 



перебувала на посадi з 22 березня 2017 року по  07 квітня 2020 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,302700%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
член Наглядової Ради  Аржековська Оксана Володимирiвна 2557205685 0,018812 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень члена Наглядової ради ПРАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в зв'язку 
з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Аржековська Оксана Володимирiвна займала посаду - член Наглядової Ради. Строк протягом якого посадова особа 
перебувала на посадi з 22 березня 2017 року по 07 квітня 2020 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,018812%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
Голови Ревізійної комісії  Єфремова Любов Олексіївна 2179704143 0,002288 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень Голови Ревізійної комісії ПРАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Єфремова Любов Олексіївна займала посаду - Голова Ревізійної комісії. Строк протягом якого посадова особа 
перебувала на посадi з 22 березня 2017 року по 07 квітня 2020 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,002288 %. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
член Ревізійної комісії Кулинич Наталія Борисівна 2902110929 0,348565 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПРАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Кулинич Наталія Борисівна займала посаду - член Ревізійної комісії. Строк протягом якого посадова особа 
перебувала на посадi з 22 березня 2017 року по  07 квітня 2020 року. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,348565%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 припинено 

повноваження 
член Ревізійної комісії Кушніренко Наталія Володимирівна 2842406603 0 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень члена Ревізійної комісії ПРАТ "ТОДЕФ" прийнято Загальними зборами акціонерів (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року), в 
зв'язку з закінченням терміну повноважень. Посадова особа Кушніренко Наталія Володимирівна займала посаду - член Ревізійної комісії. Строк протягом якого посадова 
особа перебувала на посадi з 22 березня 2017 року по 07 квітня 2020 року. Часткою в Статутному капiталi товариства - не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень Директор Пащенка Василя Трохимовича 151380299 33,761041 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Наглядової Ради ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 2 вiд 07 квітня 2020 року) на пiдставi Статуту Пащенка Василя Трохимовича обрано на посаду директора з 
07 квітня 2020 року термiном на п'ять  років. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: директор ПРАТ "ТОДЕФ". Володiє часткою в Статутному капiталi 
товариства - 33,761041%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень Голови Наглядової ради Кулинич Лiдiю Петрiвну 2108503881 0,045773 

Зміст інформації: 

Згiдно рішення Загальних зборiв акціонерів ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня                       2020 року) членом Наглядової ради обрано Кулинич Лiдiю 
Петрiвну терміном на три роки, згiдно рiшення Наглядової Ради (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року) Кулинич Лiдiю Петрiвну обрано на посаду Голови Наглядової 
ради з 07 квітня 2020 року термiном на три роки. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: iнспектор з кадрiв ПРАТ "ТОДЕФ". Володiє часткою в 



Статутному капiталi товариства - 0,045773%. Голова Наглядової ради є акціонером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень членом Наглядової ради Денисенко Валентину Григорівну 2721020867 0,025175 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня  2020 року) Денисенко Валентину Григорівну обрано членом Наглядової ради з 
07 квітня 2020 року термiном на три роки. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: психолог ЗОШ № 301                           м. Бровари. Володiє часткою в 
Статутному капiталi товариства - 0,012587%. Член Наглядової ради є акціонером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень членом Наглядової ради Мальцева Вiктора Михайловича 1785303392 0,3027 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року) Мальцева Вiктора Михайловича обрано членом Наглядової ради 
термiном на три роки з 07 квітня 2020 року. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: фiзична особа - пiдприємець. Володiє часткою в Статутному капiталi 
товариства - 0,302700%. Член Наглядової ради є акціонером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень членом Наглядової ради Аржековську Оксану Володимирiвну 2557205685 0,018812 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня  2020 року) Аржековську Оксану Володимирiвну обрано членом Наглядової 
ради термiном на три роки з  07 квітня 2020 року. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: фiзична особа - пiдприємець. Володiє часткою в Статутному 
капiталi товариства - 0,018812%. Член Наглядової ради є акціонером. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень членом Наглядової ради Слободянюка Руслана Петровича 2653021616 0,000457 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року) посадову особу Слободянюка Руслана Петровича обрано членом 
Наглядової ради  термiном на три роки з 07 квітня 2020 року. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: водiй                               ПРАТ "ТОДЕФ". Володiє 
часткою в Статутному капiталi товариства - 0,000457%. Член Наглядової ради є акціонером . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень Головою Ревiзiйної комiсiї Єфремову Любов Олексiївну 2179704143 0,002288 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня  2020 року) Єфремову Любов Олексiївну обрано членом Ревiзiйної комiсiї 
терміном на три роки, згiдно рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї термiном на три роки з 07 
квітня 2020 року. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: пенсіонер. Володiє часткою в Статутному капiталi товариства - 0,002288%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень членом Ревiзiйної комiсiї Кулинич Наталiю Борисiвну 2902110929 0,348565 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року) Кулинич Наталiю Борисiвну обрано членом Ревiзiйної комiсiї  
термiном на три роки з 07 квітня  2020 року. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: юрист-консульт ПП "Гранд Вiкторiя". Володiє часткою в Статутному 
капiталi товариства - 0,348565%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
08.04.2020 набуто повноважень членом Ревiзiйної комiсiї Кушнiренко Наталiю Володимирiвну 2842406603 0 



Зміст інформації: 

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ТОДЕФ" (Протокол № 1 вiд 07 квітня 2020 року) Кушнiренко Наталiю Володимирiвну обрано членом Ревiзiйної 
комiсiї терміном на три роки з 07 квітня 2020 року. Посадова особа за останні 5-ть років  займала посаду: безробiтна. Часткою  в Статутному капiталi товариства - не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 




