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Рішення про звільнення членів Наглядової ради прийнято загальними зборами акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Склоприлад» (Протокол № 22 від 28.03.2013 р.) 
 Посадова особа Ілюхін Володимир Васильович (Паспорт серії СК № 364972, виданий 
Бориспільським МРВГУ МВС України Київській області 26 листопада 1996 року), який 
займав посаду голови Наглядової ради, звільнений в зв’язку з закінченням строку 
повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 57,6733 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: 10 років. 
 
 Посадова особа Кузьменко Лариса Василівна (Паспорт серії КН № 342247, виданий 
Лохвицький РВ УМВС України в Полтавській області 03 лютого 1997 року), яка займала 
посаду секретаря Наглядової ради, звільнена в зв’язку з закінченням строку повноважень. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0156 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
11 років. 
 
 Посадова особа Ілюхіна Оксана Олександрівна (Паспорт серії СО № 033484, виданий 
Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 14 січня 1999 року), яка займала посаду 
члена Наглядової ради, звільнена в зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 16,7151 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 років. 
 
 Посадова особа Токар Світлана Вадимівна (Паспорт серії КН № 297302, виданий 
Лохвицький РВ УМВС України в Полтавській області 30 грудня 1996 року), яка займала 
посаду члена Наглядової ради, звільнена в зв’язку з закінченням строку повноважень. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0233 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 
років. 
 
 Посадова особа Сачівкін Вячеслав Вікторович (Паспорт серії СН № 110599, виданий 
Бориспільським РУГУ МВС України м. Києві 16 квітня 1996 року), який займав посаду 
члена Наглядової ради, звільнений в зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,1319 %. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. 
 
 



 Рішення про обрання членів Наглядової ради строком на 3 роки прийнято загальними 
зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Склоприлад» (Протокол № 22 
від 28.03.2013 р.) в такому складі: 
 
 Посадова особа Ілюхін Володимир Васильович (Паспорт серії СК № 364972, виданий 
Бориспільським МРВГУ МВС України Київській області 26 листопада 1996 року). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 57,6733 %. Протягом своєї діяльності 
обіймав посади: тимчасово безробітний. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.  
 
 Посадова особа Кузьменко Лариса Василівна (Паспорт серії КН № 342247, виданий 
Лохвицький РВ УМВС України в Полтавській області 03 лютого 1997 року). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0156 %. Протягом своєї діяльності обіймала 
посади: рекламіст з обов’язками декларанта, начальник відділу зовнішньоекономічних 
зв’язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 
 Посадова особа Ілюхіна Оксана Олександрівна (Паспорт серії СО № 033484, виданий 
Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 14 січня 1999 року). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 16,7151 %. Протягом своєї діяльності обіймала посади: 
помічник директора ТОВ «Техлабсистема». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. 
 
 Посадова особа Токар Світлана Вадимівна (Паспорт серії КН № 297302, виданий 
Лохвицький РВ УМВС України в Полтавській області 30 грудня 1996 року). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0233 %. Протягом своєї діяльності обіймала 
посади: старший державний податковий ревізор-інспектор відділу аудиту юридичних осіб, 
державний податковий інспектор відділу примусового стягнення податків, економіст по 
реалізації, головний бухгалтер, заступник начальника планово-економічного відділу, 
керівник групи по оплаті праці, начальник відділу організації праці та заробітної плати. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 
 Посадова особа Сачівкін Вячеслав Вікторович (Паспорт серії СН № 110599, виданий 
Бориспільським РУГУ МВС України м. Києві 16 квітня 1996 року.). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,1319 %. Протягом своєї діяльності обіймав посади: 
директор ТОВ «Термолюкс». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.  
 
 Рішення про звільнення членів Ревізійної комісії прийнято загальними зборами 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Склоприлад» (Протокол № 22 від 
28.03.2013 р.) 
 
 Посадова особа Борсук Микола Іванович (Паспорт серії КН № 627644, виданий 
Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 11 квітня 1998 року), який займав 
посаду голови Ревізійної комісії, звільнений в зв’язку з закінченням строку повноважень. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0879 %. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
11 років. 
 
 Посадова особа Безпалько Зоя Іванівна (Паспорт серії КН № 206086, виданий 
Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 10 вересня 1996 року), яка займала 
посаду секретаря Ревізійної комісії, звільнена в зв’язку з закінченням строку повноважень. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0879 %. Непогашеної судимості за 



корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 
років. 
 
 Посадова особа Єна Людмила Яківна (Паспорт серії КН № 550597, виданий Лохвицьким 
РВ УМВС України в Полтавській області 15 грудня 1997 року), яка займала посаду члена 
Ревізійної комісії, звільнена в зв’язку з закінченням строку повноважень. Володіє часткою 
в статутному капіталі емітента 0,0880 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 років. 
 
 Рішення про обрання членів Ревізійної комісії прийнято загальними зборами акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «Склоприлад» (Протокол № 22 від 28.03.2013 р.) 
 
 Посадова особа Борсук Микола Іванович (Паспорт серії КН № 627644, виданий 
Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 11 квітня 1998 року). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0879 %. Протягом своєї діяльності обіймав 
посади: технолог термометрового цеху, начальником термометрового цеху, директором 
ДП «Технітерм», начальник цеху «Технітерм». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.  
 
 Посадова особа Безпалько Зоя Іванівна (Паспорт серії КН № 206086, виданий 
Лохвицьким РВ УМВС України в Полтавській області 10 вересня 1996 року). Володіє 
часткою в статутному капіталі емітента 0,0879 %. Протягом своєї діяльності обіймала 
посади: бухгалтер, перший заступник головного бухгалтера. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає.  
 
 Посадова особа Єна Людмила Яківна (Паспорт серії КН № 550597, виданий Лохвицьким 
РВ УМВС України в Полтавській області 15 грудня 1997 року). Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0,0880 %. Протягом своєї діяльності обіймала посади: 
контролер якості відділу технічного контролю, завідуюча складом готової продукції. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
 
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в 
повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 
 Голова правління Мазманян Рафаел Галустович 


