
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

 

 19.04.2019  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   
№ 444/151  

 (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)  

 Голова правлiння       Козiброда Ярослав Iванович 

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

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" 
2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 

46023, Тернопільська обл., м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

22607719 
5. Міжміський код та телефон, факс 

0352 243014 0352 244007 
6. Адреса електронної пошти 

sekretar@orion.te.ua 

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. 

Державна установа "Агенство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" 
21676262 
УКРАЇНА  

DR/00001/APA 
 

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



Повідомлення розміщено 
на власному веб-сайті 
учасника фондового 
ринку 

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/osoblyva-
informatsiia   19.04.2019 

 (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 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Голова 
наглядової 

ради 
Капелусь Тетяна Iванiвна д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження Капелусь Т.I., як голови та члена наглядової ради АТ «ТРЗ «Орiон» у зв’язку з обранням нового складу наглядової 
ради Товариства. Капелусь Т.I. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
наглядової 

ради 

Балко Людмила 
МиХайлiвна д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi члена наглядової ради АТ «ТРЗ «Орiон» Балко Людмили Михайлiвни, у зв’язку з обранням нового складу 
наглядової ради Товариства. Балко Л.М. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
наглядової 

ради 

Ткач Руслана 
Мирославiвна д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 



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 

припинено повноваження на посадi члена наглядової ради АТ «ТРЗ «Орiон» Ткач Руслани Мирославiвни, у зв’язку з обранням нового складу 
наглядової ради Товариства. Ткач Р.М. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
наглядової 

ради 
Юрик Юрiй Зiновiйович д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi члена наглядової ради АТ «ТРЗ «Орiон» Юрика Юрiя Зеновiйовича, у зв’язку з обранням нового складу 
наглядової ради Товариства. Юрик Ю.З. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi 
та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
наглядової 

ради 

Самодiна Валентина 
Вiкторiвна д/н 0.0029 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi члена наглядової ради АТ «ТРЗ «Орiон» Самодiної Валентини Вiкторiвни, у зв’язку з обранням нового 
складу наглядової ради Товариства. Самодiна В.В. володiє акцiями емiтента в кiлькостi 3000 штук. Термiн перебування на посадi 1 рiк. 
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї 

Паламарчук Андрiй 
Зiновiйович д/н 0 

Зміст інформації: 



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 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi голови та члена ревiзiйної комiсiї АТ «ТРЗ «Орiон» Паламарчука Андрiя Зiновiйовича, у зв’язку з обранням 
нового складу ревiзiйної комiсiї. Паламарчук А.З. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
ревiзiйної 

комiсiї 

Заболотний Юрiй 
Олексiйович д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi члена ревiзiйної комiсiї ради АТ «ТРЗ «Орiон» Заболотного Юрiя Олексiйовича, у зв’язку з обранням 
нового складу ревiзiйної комiсiї. Заболотний Ю.О. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
ревiзiйної 

комiсiї 

Балик Руслана 
Ярославiвна д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi члена ревiзiйної комiсiї ради АТ «ТРЗ «Орiон» Балик Руслани Ярославiвни, у зв’язку з обранням нового 
складу ревiзiйної комiсiї. Балик Р.Я. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
ревiзiйної 

комiсiї 
Рiпка Iван Миколайович д/н 0.0010 



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 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi члена ревiзiйної комiсiї ради АТ «ТРЗ «Орiон» Рiпки Iвана Миколайовича, у зв’язку з обранням нового 
складу ревiзiйної комiсiї, володiє акцiями емiтента в кiлькостi 980 штук. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 припинено 
повноваження 

Член 
ревiзiйної 

комiсiї 
Козуб Наталiя Михайлiвна д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Акцiонерного товариства «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, 
припинено повноваження на посадi члена ревiзiйної комiсiї ради АТ «ТРЗ «Орiон» Козуб Наталiї Михайлiвни, у зв’язку з обранням нового 
складу ревiзiйної комiсiї. Козуб Н.М. не володiє акцiями емiтента. Термiн перебування на посадi 1 рiк. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Дмитраш Володимир 
Михайлович д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, обрано на посаду 
члена наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" термiном на три роки з 22.04.2018 року Дмитраша Володимира Михайловича у зв’язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради товариства. Не володiє акцiями емiтента. Вказана особа є представником акцiонера – 
юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський радiозавод «Сигнал», що володiє пакетом акцiй 96,12%. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора Тернопiльського управлiння ПрАТ «Електро», директора ТзОВ «Електромодерн». Непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 



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 

19.04.2019 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Рабець Вiктор 
Мирославович д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, обрано на посаду 
члена наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" термiном на три роки з 22.04.2019 року Рабця Вiктора Мирославовича у зв’язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради товариства. Не володiє акцiями емiтента. Вказана особа є представником акцiонера – 
юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський радiозавод «Сигнал», що володiє пакетом акцiй 96,12%. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора ТзОВ «Самбiрський радiозавод «Сигнал», директора бiзнес – одиницi виробничого пiдроздiлу 
«Скляний завод» ПАТ «Iскра». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 

19.04.2019 обрано 
Член 

наглядової 
ради 

Коцюмбас Юрiй 
Миколайович д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, обрано на посаду 
члена наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" термiном на три роки з 22.04.2019 року Коцюмбаса Юрiя Миколайовича у зв’язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради товариства. Не володiє акцiями емiтента. Вказана особа є представником акцiонера – 
юридичної особи Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Самбiрський радiозавод «Сигнал», що володiє пакетом акцiй 96,12%. Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посади: заступника директора ТзОВ «Самбiрський Радiозавод «Сигнал», економiста бiзнес – одиницi 
«Представництва» ПАТ «Iскра». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних. 

19.04.2019 обрано Член 
ревiзiйної 

Балик Руслана 
Ярославiвна д/н 0 



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 

комiсiї 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, обрано на посаду 
члена ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЗ "Орiон" термiном на три роки з 22.04.2019 року Балик Руслану Ярославiвну у зв’язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу ревiзiйної комiсiї товариства. Не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 
начальника вiддiлу економiки та персоналу АТ «ТРЗ «Орiон». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала 
згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 обрано 
Член 

ревiзiйної 
комiсiї 

Рiпка Iван Миколайович д/н 0.0010 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, обрано на посаду 
члена ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЗ "Орiон" термiном на три роки з 22.04.2019 року Рiпку Iвана Миколайовича у зв’язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу ревiзiйної комiсiї товариства. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента в розмiрi 0.0010%.Протягом 
останнiх 5 рокiв обiймав посаду провiдного бухгалтера-ревiзора АТ "ТРЗ "Орiон". Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. 

19.04.2019 обрано 
Член 

ревiзiйної 
комiсiї 

Козуб Наталiя Михайлiвна д/н 0 

Зміст інформації: 

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ «Тернопiльський радiозавод «Орiон» 19.04.2019 року, протокол №20, обрано на посаду 
члена ревiзiйної комiсiї АТ "ТРЗ "Орiон" термiном на три роки з 22.04.2019 року Козуб Наталiю Михайлiвну у зв’язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу ревiзiйної комiсiї товариства. Не володiє акцiями емiтента. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посаду 



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 

економiста АТ «ТРЗ «Орiон». Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних. 
 


