
г|овцомлвння пРо виникнвння осоБливо! !нФоРмАцп
(Бйомост1 про зм!ну складу посадових ос!б ем!тента)

[. 3агальн1 вйомост!

[!. [екс повйомлення '

Б1домост[ про зм[ну складу посадових ос|б ем1тента

1. |{овне найменуван}{'{ ем|тента: пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство
к(РА€1,1}11в ський цукРовий зАв од)

2. 1{од за €[Р|{Ф} 00з733 10

3 .й|сцезнаходх(енн'{ : 31000, !ща!н4 {мельницька обл.,
м. 1{расил|в,
вул. 1{ентра;тьна' 4а

4. 1!1|жм|ський кол. телефон та факс: (0з85л4з68з
5. Блектронна по1пта адресата: о[[гсе@[в7.со1п.ца
6.Бид особлтво[ !нформац|| Б|домост1 про зм|ну ск]1аду посадових ос|б ем|тента

{ата
вчинення

д|т

3м|ни
(признанено,

зв1льнено,
обрано або
припинено

повнова)[(ення)

|[осада

[1р1звипле, 1м'я,
по батьков1

ф|зинно'[ особи
або повне

найменування
юридинно|

особи

[1аспортн1 дан1 ф1зинно'{ особи або
йентиф1кац1йний код за

€дРпоу юридично[ особи

Розм1р
частки в

статугному
кап1тал1

ем!тента (у
в!дсотках)

1 2 3 4 э 6

25.0з.20|9 зв1льнено
[олова

щавл|ння

1г.шттук .]-{тобов

1!1то<айл|вна

згода на розщиття паспортн1о(
дан1о( не надана

0.о0з124

3м1ст 1нформац1|:

3вйьнено:
1гшлтук.]1гобов йихайл|вну (не надала згоди на ро3криття паспортЁ1о(]ьа,|по() з посади голови правл1ння
|{рА1 <1{расил|вський тущовий завод) на п[дстав| протоко.гу [{аглядово| Ради]ч{ч 1 в|д 25.0з.2019 рощ та
нак!ву по п1дпри€мству ]ф 6_к в1д 25.03.20|9 рощ (принина зв|льненЁя _ Ёодання заяви щодо зв|льнення за
п. 1 ч. 1 ст. 36 кзп{1}кра|ни). Болод|е акцйми 1овариства в к|лькост| 457 прост1о( |меннто< акц|й, що
ск]1адас 0,003 |24% стацтного кап|тащ ||рА[ к1{растлл1вський цукровий завод). Ёепогагшено| суАташтост[ за
корислив| та посадов! злочини не мае.
|{еребрала на посад| голови правл[нтля |{рА1 <1{расил|вський шукровий завод) з22.09.2014 р. по 25.0з.2019

р.

25.0з.2019 призначено
[оловото
щавл[ння

Баб|на
Боподгаплира

1!1иколайовиЁ{а

згода на ро3криття паспортн!о(
дан]о( не надана

0.00

3м1ст 1нформац11:

|[ризнанено:
Баб|на Болодтаплира йиколайовича (не надала згоди на розкриття паспортних данго<) голово!о правл|ння
[{рА1 к1{расил|вський шущовий завод) на п|дстав| протоколу Ёаглядойо| ради ]т{'ч 1 в|д 25.0з.20|9 рощ та
нак[ву по п|дприемству.}\р 7_к в|д 25.03.2о|9 роц. Аата набуття повноважень голови правл|ння 1овариства
26.0з.2019 року 1ерм|н повноважень _ невизначений. Ёе волод|е акц|ями' ем[тованими товариством' не
волод|с частко[о в стацтному кап|тал| |{рА? <1{расгшт|вський шукровий'3авод). Ёепогагшено| суАтаплост| за
корислив| та посадов| злочини не мас. '.'}:-д.'.1::., ;

|1ротягом останн|х п'яти рок|в зайшлав посади: ' 1

[оловний |нженер тов кБйог1р'я молокопродукт) |2.04.2011 р. _ 22.09.2016 р.,
Биконуточий обов'язки директора 1ФБ кБ|лог1р'я мопокопродукт) 2з.09.20|6 р. - 20.03.2019 р.,



Ёа електронний документ накладено: 2 ([в1) електронних цифрових п1дписи (в[п):
Ёа момент друку коп1| електронн1 цифров1 пйписи перев1рено:
|!рощамний комплекс: е$|дп у. 2.3.0:
Ёад1йн1 засоби Б!|{: 111 (ористуван 1{€1(_1
Ркспертний висновок : ]ф05/0210 2- | 424 в1д 05. 04. 20 1 6 ;

(|л|сн|сть даних: не пору1пена;

вцп ]1ъ 1 (рекв1зити п1дписувача та дан| сертиф1ката)
|{1дписуван: 1имнук.}1тобов йихайл1вна ЁБ104524; посада: [олови правл1ння;
Ёало:кн1сть до }Фрилично| особи: |{рА1 ''(расил1вський шукровий завод'';
(од торилично] особи в €[Р: 00373310;
€ер1йний номер посилоного сертиф|ката:
Бидавник посиленого сертиф1ката: А(€1(
т{ас та дата пйпису: 15:06 25.03.201,9;
т{инний на момент п|дпису. |[1дтвердхсено

Б1"{|| }.|'р 2 (рекв1зити п|дписувача та дан1 сертиф1ката)
|1|дписуван: ; посада: ;

[алежн|сть до }Фрилично| особи: |{рА[ ''(расил|вський цукровий завод";
(од порилично| особи в €.(Р: 00373310;
€ер|йний номер посиленого сертиф1ката:
Бидавник посиленого сертиф|ката: А[€1{
{ас та дата пйпису: 15:07 25'03.20|9:
9инний на момент п|дпису. |{1дтверджено

Ё1_[| в|'цтовйа:оть в:одогам статг1 3 закону укра!нц (про слскфоЁв!{й цифровий пипис> та за правовим 9гацсом прир!в|{ю!огься до
власцорглного пйгп:су (печаткц).

5Р4гп3060000000000000000000000000000000 1 ;

1ФБ ''{ентр сертиф1кац1| клточ|в ''}кра!на";

позначко!о чаоу для даних вй А[€(

5с4Р}3060000000000000000000000000000000 1 ;

1Ф3 ''{ентр сертиф|кац|| клточ1в "}кра?на'';

позначкого часу дляданих в|д А{€(


