повщомлвння пРо виникнвння осоБливо[ шФоРмАц1[
(Бйомост| про зм1ну складу посадових
|.3агальн1 вйомост!

ос1б ем|тента)

пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство
(кРАсил1вський цукРовий зАвод)

1. |{овне найленуван1{'{ ем1тента:

2. 1(од за €.|[Р||Ф9

00з73з 10
31000, 9кра|на, )(мельницька обл.,

3.й1сцезнаход)кення:

4. й|жм|ський кол. телефон та факс:
5. Бпектронна по1пта адресата:
6.Бид особлт.шо? |нформац||

м. 1{расил|в,
вул. 1-{ентральна.4а
(03855) 43683
о{1!се@,[с2.со1п.ца

Б1домост| про зм|ну ск.,1аду посадових ос|б ем|тента
[[. 1екс повйомлення

Б!домост1 про зм1ну складу посадових ос16 ем!тента
[1р1звипце, |м'я,

3м1ни

[ата

вчинення
д!'{

(признанено,
зв1льнено,
обрано або

|!осада

припинено

повнова2кення)
1

2

27.0з.20|9

призначено

по батьков1
ф|зинно[ особи
або повне

найменування
юридинно[

Розм1р

частки в

|[аспортн! дан1 ф!зинно'{ особи або
статутному
!дентиф1кац!йний код 3а
кап1тал1
€дРпоу юридично| особи
(у
ем!тента
в1дсотках)

особи
3

4

5

6

[оловний

1таплтук .]1гобов

згода на розщиття паспортнто(
даних не надана

0.003124

бухгалтер

йихайл|вна

3м1ст |нформац![:
|{ризнатено:

1имтук -}1тобов йихайтл|вгу (не над€|ла згоди на розкриття паспортнто< данто<) головним бухгалтером ||рА1
<1{расил1вський гукровий завод) на п1дстав| наказу по п|дприемству },{! 9-к в|д27.03'20|9 року. Болод|е
акц1ями 1овариства в к|лькост1 457 прост1,о( |менних акц|й, що ск.]1адае 0,003 |24% стацтного кап|тац |{рА1
к1{расил1вський гукровий завод)). }{епогатшено? судтаплост| за корислив| та посадов| злочини не ма€.

1ерм|н повнова)кень _ неви3начений.
|{ротягом останн|х п'яти рок|в забцала посади:
[оловний бухгалтер пАт <1{растал|вський шущовий завод) 201,з р.-2014 р.
[олова правл|ння |{рА1 <1{расил1вський шукровий завод) 20|4 р. - 25.03.20|9 р.

Ёа електронний документ накладено: 2 ({в|) електронних цифрових п1дписи ((в|{):
Ё{а момент друку коп1|, електронн1 цифров1 пйписи перев|роно:
|{рощамний комплекс: е5|9п у. 2.3.0;
[{ад|йн1 засоби (Ё|!: [11(ористуван [{€(_1
Бкспертний висновок : ]ф05/02102- | 424 в й
(1л|сн!сть даних: не пору1пена;

(Ё|1

0 5.

04. 20

1

6 ;

}.|р 1 (рекв1зити п1дписувача та Аан| сертиф|ката)
|!1дписуван: Баб1н Болодимир \4иколайович2622511154;

Ёалехсн|сть.до юридично| особи:

3А8Ф.{'';

посада: ;
пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство ''кРАсил1вськии- цукРовии

1(од торидично] особи в €.{Р:

00373310;
номер посиленого сертиф|ката 2|67РА060000000000000000000000000000000
Бидавник посиленого сертиф1ката: А!€1( 1ФБ ''1{ентр сертиф|кац1[ клточ|в ''}кра|на'';
€ер1йний

9ас та дата п1дпису: 13:07 27'0з"20|9'
9инний на моменЁп|дпису. йи'".рд1|ено позначко!о часу

кв|[

д.11я

даних в1д

1;

А!€(

2 (рекв1зити п|дписувача та дан1 сертиф1ката)
; посада: ;
Ёалежн|сть до юридично| особи: ||рА1 ''1(расил1вський шукровий завод'';
1(од торидично] особи в €,{Р: 00373310;
}т[я

|[1дписуван:

€ер|йний номер посиленого сертиф1ката: 5€4Р)30600000000000000000000000000000001;
Бидавник посиленого сертиф|ката: А{€|( 1ФБ ''[ентр сертиф!кац1] клпоч1в ''}кра?на'';

час тадата п|дпису: 13:08 21.|3.2|\9;

ч!д'н!й
1{Ё11

[!а

момепт пйгп:су. 1]|дгвсрджено позвачко1о часу д,ц дщ11о( ви

вйповйатоть втдлогам статг1 3 3акону укра]нп (про €лекронний

власнорутного пипису (псчатки).

Ацск

1щфровий пйпис:> та за щавовгпл

стацсом щир!втпопогься до

