
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
ПРО ЕМІТЕНТА

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому 
виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГІПСОВИК»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22986119
1.4.  Місцезнаходження  емітента:  Україна,  32307,  м.  Кам’янець-Подільський,  провулок 
Індустріальний, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03849) 3-18-73, ф. 3-19-73
1.6. Електронна поштова адреса: е-mail: buh@gipsovik.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: www.gipsovik.com.ua/corp/index.html
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: відомості про зміну 
складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради від 20 квітня 2012 року, протокол № 5 та Загальними зборами 
акціонерів Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК» від 20 квітня 2012 року, протокол 
№ 1, прийнято рішення про зміни в складі посадових осіб емітента.

З посади члена виконавчого органу (правління) Товариства звільнено:
Галагана  Юрія  Олександровича  (паспорт:  серії  СН  №  574879,  виданий  Ватутінським 
РУГУ в м. Києві 01.07.1997) - строк перебування на посаді з 20.04.2007, володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З посади члена виконавчого органу (правління) Товариства звільнено:
Мендерецького Миколу Болеславовича (паспорт: серії НА № 432707, виданий Кам’янець-
Подільським МВ УМВС України в Хмельницькій області 14.02.1998) - строк перебування 
на посаді з 20.04.2007, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З посади члена виконавчого органу (правління) Товариства звільнено:
Комендо Костянтина Леонідовича (паспорт:  серії  СО № 644627, виданий Московським 
РУГУ в м. Києві 07.08.2001) - строк перебування на посаді з 17.04.2009, володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду голови виконавчого органу (правління) Товариства призначено:
Постового Володимира Ілліча (паспорт: серії НА № 431083  Кам’янець-Подільським МВ 
УМВС  України  в  Хмельницькій  області  24.01.1998),  призначений  на  посаду  голови 
виконавчого органу (правління) на 5 (п’ять) років, володіє часткою у статутному капіталі 
Товариства в розмірі 25,556%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.



На посаду члена виконавчого органу (правління) Товариства призначено:
Атамана Івана Івановича (паспорт: серії  НВ № 148983, виданий Кам’янець-Подільським 
МВ УМВС України в Хмельницькій області  26.06.2002),  призначений на посаду члена 
виконавчого  органу (правління)  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа обіймає: 
заступник голови правління Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК», володіє часткою 
у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,357%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена виконавчого органу (правління) Товариства призначено:
Термікана Сержиу (паспорт:  серії  А № 89005127, виданий 10.07.2000),  призначений на 
посаду члена виконавчого органу (правління) на 5 (п’ять) років. Інші посади, які ця особа 
обіймає: технічний директор АТ «Супратен» (м. Кишинів), володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства в розмірі 12,9188%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена виконавчого органу (правління) Товариства призначено:
Бачой Андрея (паспорт: серії А № 01107833 виданий 16.03.2009), призначений на посаду 
члена  виконавчого  органу  (правління)  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа 
обіймає: директор СП ТОВ «Супратен плюс» (м. Кишинів), володіє часткою у статутному 
капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена виконавчого органу (правління) Товариства призначено:
Кожокарь  Григоре  (паспорт:  серії  А  № 2909397  виданий  30.03.2007),  призначений  на 
посаду члена виконавчого органу (правління) на 5 (п’ять) років. Інші посади, які ця особа 
обіймає: начальник юридичного відділу АТ «Супратен» (м. Кишинів), володіє часткою у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З посади голови Ревізійної комісії Товариства звільнено:
Жуковського Олега Олексійовича (паспорт: серії СН № 127816, виданий Старокиївським 
РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.07.1996) - строк перебування на посаді з 25.04.2008, 
володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З посади члена Ревізійної комісії Товариства звільнено:
Трусова Сергія Івановича (паспорт: серії СН № 352096, виданий Ленінградським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві 12.11.1996) - строк перебування на посаді з 17.04.2009, володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду голови Ревізійної комісії Товариства призначено:
Триколіча  Ніколая (паспорт:  серії А № 89029802 виданий 12.06.2003),  призначений на 
посаду голови Ревізійної  комісії  на 5 (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця особа обіймає: 
директор АТ «Супратен» (м. Кишинів), володіє часткою у статутному капіталі Товариства 
в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Ревізійної комісії Товариства призначено:
Боярского  Сергея  (паспорт:  серії  А  № 48020321  виданий  22.12.1997),  призначений  на 
посаду  члена  Ревізійної  комісії  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа  обіймає: 



начальник  виробництва,  директор  виробництва  «Окна,  двери»  АТ  «Супратен»  (м. 
Кишинів), володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Ревізійної комісії Товариства призначено:
Муляр Марію Павлівну (паспорт:  серії  НА № 402998,  виданий Кам’янець-Подільським 
МВ УМВС України  у  Хмельницькій  області  11.10.1997),  призначена  на  посаду  члена 
Ревізійної комісії на 5 (п’ять) років. Інші посади, які ця особа обіймає: інженер-технолог 
Кам’янець-Подільського  ПАТ  «ГІПСОВИК»,  володіє  часткою  у  статутному  капіталі 
Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Ревізійної комісії Товариства призначено:
Ринду  Анатолія  Михайловича  (паспорт:  серії  НА  №  004943,  виданий  Кам’янець-
Подільським МВ УМВС України  у  Хмельницькій  області  21.10.1995),  призначений на 
посаду  члена  Ревізійної  комісії  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа  обіймає: 
головний  енергетик  Кам’янець-Подільського  ПАТ  «ГІПСОВИК»,  володіє  часткою  у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0532%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Ревізійної комісії Товариства призначено:
Галицького  Володимира  Володимировича  (паспорт:  серії  НВ  №  048663,  виданий 
Кам’янець-Подільським  МВ  УМВС  України  у  Хмельницькій  області  12.01.2002), 
призначений на посаду члена Ревізійної  комісії  на 5 (п’ять)  років.  Інші посади,  які  ця 
особа обіймає: головний бухгалтер Кам’янець-Подільського ПАТ «ГІПСОВИК», володіє 
часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0173%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

З посади голови Наглядової ради Товариства звільнено:
Майбороду  Олександра  Олексійовича  (паспорт:  серії  СО  №  641857,  виданий 
Московським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12.06.2010) - строк перебування на посаді 
з 20.04.2007, володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду голови Наглядової ради Товариства призначено:
Пазгалова Анатолія Володимировича (паспорт: серії МК № 762446, виданий Московським 
РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 05.03.1998), призначений на посаду голови 
Наглядової ради на 5 (п’ять) років. Інші посади, які ця особа обіймає: заступник директора 
з  виробництва  АТ  «Супратен»  (м.  Кишинів),  володіє  часткою  у  статутному  капіталі 
Товариства в розмірі 13,6347%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
Михайлика Олександра Миколайовича (паспорт: серії НА № 432784, виданий Кам’янець-
Подільським МВ УМВС України  у  Хмельницькій  області  07.02.1999),  призначений на 
посаду  члена  Наглядової  ради  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа  обіймає: 
головний  механік  Кам’янець-Подільського  ПАТ  «ГІПСОВИК»,  володіє  часткою  у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0,4040%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.



На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
Підлісного  Вячеслава  Павловича  (паспорт:  серії  НА  №  943950, виданий  Кам’янець-
Подільським МВ УМВС України  в  Хмельницькій  області  16.12.2000),  призначений  на 
посаду  члена  Наглядової  ради  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа  обіймає: 
директор  виконавчий  Кам’янець-Подільського  ПАТ  «ГІПСОВИК»,  володіє  часткою  у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0350%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
Гасанову  Галину  Василівну  (паспорт:  серії  МЕ  №  637780,  виданий  Кам’янець-
Подільським  МВ  УМВС  України  у  Хмельницькій  області  29.10.2004),  призначена  на 
посаду  члена  Наглядової  ради  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа  обіймає: 
головний  технолог  Кам’янець-Подільського  ПАТ  «ГІПСОВИК»,  володіє  часткою  у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0,0173%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

На посаду члена Наглядової ради Товариства призначено:
Пічика  Сергія  Миколайовича  (паспорт:  серії  НА  №  046618,  виданий  Кам’янець-
Подільським МВ УМВС України  у  Хмельницькій  області  13.02.1996),  призначений на 
посаду  члена  Наглядової  ради  на  5  (п’ять)  років.  Інші  посади,  які  ця  особа  обіймає: 
директор  комерційний Кам’янець-Подільського  ПАТ «ГІПСОВИК»,  володіє  часткою у 
статутному капіталі Товариства в розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Підпис
3.1.  Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  інформації,  що  міститься  у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова виконавчого органу (правління)                                                         В.І. Постовий


