
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 

правлiння  

Прикуп Володимир 

Миколайович 

НС 730633 

30.12.1999 Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi 

0.0022 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити 

повноваження: Голова правлiння: Прикуп Володимир Миколайович (паспорт НС 730633 виданий Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi 30.12.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,0022%. Перебував на посадi 3р.8 мiс. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Сiдлецький Михайло 

Леонiдович 

НС 546390 

12.12.1998 Шполянським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

8.3392 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити 

повноваження: Член правлiння: Сiдлецький Михайло Леонiдович (паспорт НС 546390 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй 

областi 12.12.1998р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 8,3392%. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Ткаченко Анатолiй 

Миколайович 

СН 647789 

05.12.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi 

Києвi 

0 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити 

повноваження: Член правлiння: Ткаченко Анатолiй Миколайович (паспорт СН 647789 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

05.12.1997р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 2р. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Ковтун Вадим 

Володимирович 

НС 517813 

12.08.1998 Соснiвським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити 

повноваження: Член правлiння: Ковтун Вадим Володимирович (паспорт НС 517813 виданий Соснiвським РВ УМВС України в Черкаськiй 

областi 12.08.1998р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 
Кулик Наталiя Степанiвна 

НЕ 332392  

10.01.2004 Чигиринським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити 

повноваження: Член правлiння: Кулик Наталiя Степанiвна (паспорт НЕ 332392 виданий Чигиринським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

10.01.2004р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебувала на посадi 1р. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 

Щербина Сергiй 

Сергiйович 

НС 349627 

22.10.1997 Звенигородським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити 

повноваження: Член правлiння: Щербина Сергiй Сергiйович (паспорт НС 349627 виданий Звенигородським РВ УМВС України в Черкаськiй 

областi 22.10.1997р.), не володiє часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Кравченко Дмитро 

Вiкторович 

НС 018151 

14.07.1995 Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi 

41.4316 

Зміст інформації: 

28.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 28.04.2016р.) нової редакцiї Статуту 

Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї 

повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 28.04.2016р. припинено повноваження: Голова 

Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович (паспорт НС 018151 виданий Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi 

14.07.1995р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi 41,4316%. Перебував на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Кравченко Валентина 

Iванiвна 

НС 868083 

04.08.2000 Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi 

3.9299 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

28.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 28.04.2016р.) нової редакцiї Статуту 

Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї 

повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 28.04.2016р. припинено повноваження: Член 

Наглядової ради: Кравченко Валентина Iванiвна (паспорт НС 868083 виданий Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi 

04.08.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 3,9299%. Перебувала на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Кравченко Наталiя 

Миколаївна 

НС 665688 

22.09.1999 Шполянським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

7.059 

Зміст інформації: 

28.04.2016р. в зв’язку з затвердженням черговими Загальними зборами акцiонерiв (протокол №1/2016 вiд 28.04.2016р.) нової редакцiї Статуту 

Товариства та доцiльнiстю переобрання всiх органiв Товариства для забезпечення термiну дiї їх повноважень до єдиного термiну дiї 

повноважень (для зручностi iдентифiкацiї Товариства у вiдносинах з третiми особами), з 28.04.2016р. припинено повноваження: Член 

Наглядової ради: Кравченко Наталiя Миколаївна (паспорт НС 665688 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 

22.09.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 7,059%. Перебувала на посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї  

Малик Зоя Павлiвна 

НС 070932 

21.12.1995 Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi 

0.2041 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 

01.05.2016р., припинити повноваження: Голова ревiзiйної комiсiї: Малик Зоя Павлiвна (паспорт НС 070932 виданий Шполянським РВУМВС 

України в Черкаськiй областi 21.12.1995р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,2041%. Перебувала на посадi 4р.11 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї  

Сiдлецький Леонiд 

Михайлович 

НС 809497 

06.05.2000 Шполянським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

5.1518 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 

01.05.2016р., припинити повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Сiдлецький Леонiд Михайлович (паспорт НС 809497 виданий Шполянським 

РВ УМВС України в Черкаськiй областi 06.05.2000р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 5,1518%. Перебував на 

посадi 4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї  

Лучка Сергiй Богданович 

НС 070107 

11.11.1995 Шполянським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 

0.0105 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка не передбачає в Товариствi органу контролю – Ревiзiйної комiсiї чи Ревiзора, з 

01.05.2016р., припинити повноваження: Член ревiзiйної комiсiї: Лучка Сергiй Богданович (паспорт НС 070107 виданий Шполянським РВ 

УМВС України в Черкаськiй областi 11.11.1995р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0,0105%. Перебував на посадi 

4р.11 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 
припинено 

повноваження 

Член 

правлiння 
Демiдов Олесь Iванович 

НС 730505 

29.12.1999 Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi 

0.0051 

Зміст інформації: 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., припинити 

повноваження: Член правлiння: Демiдов Олесь Iванович (паспорт НС 730505 виданий Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi 

29.12.1999р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi емiтента 0.0051%. Перебував на посадi 2р. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

28.04.2016 обрано Директор 
Ткаченко Анатолiй 

Миколайович 

СН 647789 

05.12.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi 

Києвi  

0 

Зміст інформації: 

В зв’язку з затвердженням 28.04.2016р. рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2016), нової редакцiї Статуту 

Товариства, яка набирає чинностi з 01.05.2016р. та яка передбачає в Товариствi виконавчий орган – Директор, з 01.05.2016р., обрано: Директор: 

Ткаченко Анатолiй Миколайович (паспорт СН 647789 виданий Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 05.12.1997р.), не володiє 

часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Генеральний директор, Член 

правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

28.04.2016 обрано 

Голова 

Наглядової 

ради 

Кравченко Дмитро 

Вiкторович 

НС 018151 

14.07.1995 Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi  

41.4316 

Зміст інформації: 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р. (протокол №1/2016) та рiшенням Наглядової ради (протокол №28/04/16 вiд 

28.04.2016р.), з 28.04.2016р. обрано: Голова Наглядової ради: Кравченко Дмитро Вiкторович (паспорт НС 018151 виданий Шполянським 

РВУМВС України в Черкаськiй областi 14.07.1995р.), розмiр пакета акцiй та частка в статутному капiталi 41,4316%. Обрано – на 3 роки. 

Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Голова Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

28.04.2016 обрано 
Член 

Наглядової 

Кравченко Наталiя 

Миколаївна 

НС 665688 

22.09.1999 Шполянським РВ УМВС України в 
7.059 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ради Черкаськiй областi  

Зміст інформації: 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р. (протокол №1/2016), з 28.04.2016р. обрано: Член Наглядової ради: Кравченко 

Наталiя Миколаївна (паспорт НС 665688 виданий Шполянським РВ УМВС України в Черкаськiй областi 22.09.1999р.), розмiр пакета акцiй та 

частка в статутному капiталi емiтента 7,059%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: Бухгалтер (фiнансист), начальник 

економiчного вiддiлу, начальник планово-економiчного вiддiлу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

28.04.2016 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Кравченко Валентина 

Iванiвна 

НС 868083 

04.08.2000 Шполянським РВУМВС України в 

Черкаськiй областi 

3.9299 

Зміст інформації: 

Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2016р. (протокол №1/2016), з 28.04.2016р. обрано: Член Наглядової ради: Кравченко 

Валентина Iванiвна (паспорт НС 868083 виданий Шполянським РВУМВС України в Черкаськiй областi 04.08.2000р.), розмiр пакета акцiй та 

частка в статутному капiталi емiтента 3,9299%. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: вчитель iсторiї. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 


