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Текст повідомлення: 

Звільнено: 
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2404/2013 від 24.04.2013р.) 

припинити з 24.04.2013р. повноваження Наглядової ради в зв’язку із закінчення  терміну чинності 

повноважень, а саме: 

-Голови Наглядової ради Голощапова Юрія Михайловича (паспорт ММ 924001 виданий 
14.03.2001р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.). Володіє акціями Товариства 

у кількості 3303625 шт., що відповідає 87,6412% СК Товариства. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом  3 років 1 місяця. 
-Члена Наглядової ради Муравйова Володимира Миколайовича (паспорт ММ 544077 виданий 

07.06.2000р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.). Акціями не володіє. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді протягом  3 
років 1 місяця. 

Призначено. 

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2404/2013 від 24.04.2013р.) за 

поданням акціонера обрано з 24.04.2013р. Наглядову раду у складі: 
-Голова Наглядової ради Голощапов Юрій Михайлович (паспорт ММ 924001 виданий 

14.03.2001р. Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.).  Особу призначено терміном 

на 3(три) роки. Володіє акціями Товариства у кількості 3303625 шт., що відповідає 87,6412% СК 
Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду 

консультанта з ефективності підприємництва АТ "Новий Стиль". Раніше працював: директором 

ЗАТ "Новий Стиль", Головою Наглядової ради ВАТ "Елеватормлинмаш", Головою Правління 
ВАТ "Елеватормлинмаш", директором АТЗТ "СIТ", бухгалтером НВФ"Квазi Плюс" Лтд. 

-Член Наглядової ради Ткаченко Володимир Вікторович (особа не надала паспортні дані). 

Особу призначено терміном на 3(три) роки. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Стосовно попередніх місць роботи, особа не надала даних.  

Звільнено: 

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2404/2013 від 24.04.2013р.) 

припинити з 24.04.2013р. повноваження Ревізійної комісії, в зв’язку із закінчення терміну чинності 
повноважень, а саме: 

-Голови Ревізійної комісії Літвін Ірини Миколаївни (паспорт МК 517387 виданий 03.06.1997р. 

Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.). Володіє акціями Товариства у 

кількості 2 шт., що відповідає 0,0001% СК Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом  3 років 1 місяця. 

-Члена Ревізійної комісії Ковалець Ольги Сергіївни (паспорт МК 603224 виданий 15.08.1997р. 

Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.). Володіє акціями Товариства у 
кількості 1шт., що відповідає 0,00005% СК Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом  3 років 1 місяця. 

Призначено. 
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №2404/2013 від 24.04.2013р.) за 

поданням акціонера обрано з 24.04.2013р. Ревізійну комісію у складі: 

-Голова Ревізійної комісії Літвін Ірина Миколаївна (паспорт МК 517387 виданий 03.06.1997р. 

Московським МВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.). Особу призначено терміном на 3(три) 
роки. Володіє акціями Товариства у кількості  2 шт., що відповідає 0,0001% СК Товариства. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обіймає посаду провідного 

економіста фінансового відділу АТ "Новий Стиль". Раніше працювала: заступником директора з 
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фінансового контролю ЗАТ "Новий Стиль", заступником директора з оперативного обліку ЗАТ 

"Новий Стиль",  старшим аудитором вiддiлу внутрішнього аудиту ВАТ "Елеватормлинмаш", 

головним бухгалтером ВАТ "Елеватормлинмаш", бухгалтером АТЗТ "Новий Стиль - Україна", 
продавцем Харківський ЦУМ. 

- Член Ревізійної комісії Авдєєва Олена Юріївна (особа не надала паспортні дані). Особу 

призначено терміном на 3(три) роки. Акціями не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Обіймає посаду заступника Головного бухгалтера АТ «НОВИЙ СТИЛЬ». 

Раніше працювала: бухгалтером АТ «НОВИЙ СТИЛЬ». 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в  повідомлення,  

та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Генеральний 
директор Растопчінова Олена Василівна. 

 

 


