
повщомлшння 11Ро виникнпння осоБливо! !нФоРмА1ц!
(Б1домост1 про зм1ну складу посадових ос1б ем!тента)

[.3агальн1 в!домост|
1. |[овне найменування ем1тента: пРивАтнв Акц1онвРнп, товАРсивтво

к(РА6!{-]1{в ськ1да 1{укРов 1й зАвод)
2. 1(од за €АР||Ф9 00з733 10

3 .}11сцезнаход)кенн'л : з 1000' 9кра!на' )(мельницька обл.'
м. 1{раоил1в, вул. [ентральна,4а

4. й{хсм!ський кол- телефон та факс: 0з855 4з68з
5. Блектронна по1пта адресата: оЁтсе(б1<ст.со1п.ша

6. Адреса отор!нки в мере:к1 1нтернет, яка
додатково викориотовуеться ем1тегттом

для розкриття |нформац|]

[с:.согп.ша

7 .3ил особливо| |нформац|[ Б1домост| про зм|ну скпаду пооадових ос1б ем|тента

[[. 1екс п ня
.(ата

вчинення д1[

3м1ни
(признаяено,

зв!льнено,
обрано або
припинено

повнова:кення)

|!осада [1р|звище' 1м'я, по
батьков| або повне

найменування
юридинно| особи

[1аспортн|
данн1

ф!зинно[
особи
(сер1я'

г[!Ф1!|€!9.(3т1
видан1,

-орган, який
' видав) або

код 3а
€дРпоу

юридинно|
особи

Розм!р частки в
стат}тному кап|тал|

ем|тента (у
в!дсотках)

22.04.2019 11рипинено
повнова'(ення

|олова
Ёаглядово[

оали

Федченко
БолоАимир

Флекс1йович

0,000683

3м1ст !нфоомац![:
Р|тшенням р1нних (нергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРистБА к(РА€7л1вськии
цукРовий зАвод) в|д22.04.2019 р. (протоколвтд22.042019 р.) достроково припинено повноважен!б1 [олови
Ёаглядово] ради ||рА1 к(РА€}{}11Бський цукРовии зАвод) Федченка Болодимира Флекс!йовича з

22.04.2019 р. (заява про дострокове ггрипиненн'т повноважень). Фсоба не над€ша згоди на розголотпенн'1
паспортн|лх дан1'п(. 3олод|е частк0ю в статутному ка[[1тал| товар|'1ства 0,0006830/.. [[епогашено[ судшлост1 за
корислтв1 та посадов1 злочини но мае. 3м|ни у персон€ш1ьному склад| посадових ос|б викликан1 виконацням
вимогчинногозаконодавства9кра|ни. [{еребувавнапосад1головиЁаглядово|оаАиз 18.08.2017ооку.

22.о4.2019 |1ртттп*тхтепто

повнова)кення
члец

Ёаглядово[
ради

{1аттасАптдр|й

.(аниловин
о

3м!ст 1нформац![:
Р|тпенгтям р|нних (тергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРистБА к(РА€14л1вськии
цукРовий зАвод) в1д22.04.2019 р. (протоколвтд22.04.20|9 Р.) досщоково припинено повноваженн'{ члена
Ёаглядово] рали [1рА[ к(РА€{,1[1Бськии цукРовии зАвод) [{анаса Андр|я ,{ангтповита з 22.04.2019 р.
(заява про дострокове припинен!{'{ повноважень).Фсоба не над€ша згоди на'ро3голо1]1ення паспортних дагтто<. Ёе
волод1е часткою в стацтному кап1тал1 товариства. Ёепогатпено| судтплост1 за корислив! та посадов| злочини не

мас. 3м{ни у персон€шьному склад1 посадовшх ос|б викликан1 виконанням вимог чинного законодавства }кра!ни.
[{еребтъав членом Баглядово| ради 1овариства з 1 8.08.20 1 7 року.

22.04.2019 |!рипинено
повнова)!(ення

член
Ёаглядово|

оал''

€тороэкук Б1тал!й
Ф1л!монович

0,014639

3м1ст 1нфопмац1[:

цосадов| злочини не мае. 3м|ни

г1тшенттям рБних (вергових) збор|в пРивАтного Акц{онвРного товАРиствА (кРАсил1вськии
цукРовий зАвод) в|д22.04.2019 р. (протоколБ|['22.04.2019 Р.) досщоково припинено повноважен1{'! члена

}{аглядово1ради [{рА1 к(РА€14}11Бський цукРовий зАвод) €тооо>кука Б1татл!я Ф1л|моновртчаз22.04.201'9

р. (заява про дострокове припинен1{'1 повнова>кень).Фсоба не над{},1а .} ,д" 
"' розголотпен1{'{ паспортн}о( даних.

Болод1с 
"'".^ою 

в стацтно]шу кап!тал| товариства в розм|р| 0,0146з9о^. Ёепогатшено| суАимост| за корислтаз1 та

'шьному 
склад| посадових ос|б викликан| виконанням вимог чинного



1 1)! .\) '

законодавства }кра|ни. [{еребував членом Ёаглядово| ради 1овариства з 18.08.2017 року.
22.04.2019 [1рипинено

повнова)кення
член

Ёаглядово[
папи

[&шев!цький !гор
Анатол!йович

0,003124

3м1ет !нформац1|:
Р1шленням р|нних (терговгх) збор1в пРивАтного Акц1онвРного товАРистБА к(РА€14л{вськии
цукРовий зАвод) в|д22.04.20|9 р. (протоколв|д22.04.2019 Р.) достроково припинено повноваженн'{ члена
Ёаглядово| ради [{рА1 к(РА€й.}11Бський цукРовий зАвод) (тпев|цького 1горя Анатол1йовича з

22.о4.20\9 р. (заява про досщокове црипиненн'л повноважень).0соба не надала згоди на розголо1пення
паспортних дан1]о(. Болод|е частко|о в стацтному кап|тал| товариства в розм|р| 0,00з124уо . Ёепогашлено|
суАимост! за корислив1 та посадов| злочини не мае. 3м|ни у персон€шьному склад| посадових ос|б викликан|
виконанн'|м вимог чинного законодавства 9кра|ни. ||еребрав членом }{аглядово| раАи 1овариства з 18.08.2017
ооку.

22.04.2019 |!рипинено
повнова)кення

9лен
!{аглядово[

оади

Р[ариспок Флена
Андр1!вна ., ''

0,000273

3м1ст |нфоомац1|:
Р|шленням р1нних (нергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРистБА к(РА€}1л1вськии
цукРовий зАвод) втд22.04.2019 р. (протоколР|:[22.04.2019 Р.) досщоково припинено повноважен!#{ члена
Ёаглядово| ради |{рА1 к(РА€14]11Бський цукРовий зАвод) 1м1арисгок Флени Андр1!вни з 22.042019 р"
(заява про дострокове припинен11'{ повноважень).Фсоба не над€ш]а згоди на розголо1пенн'{ паспортних даних.
Болод|с частко1о в статутному кап|тал{ товариства в розм|р{ 0,о0027зо^. Ёепогагшено| суАгтшост1 за корислгв1 та
посадов| злочини не мае. 3м1ни у г{ерсонш|ьному склад| посадових ос1б викликан| виконан!{'тм вимог чинного
законодавства 9кра|йи. [{еребувала членом Ёаглядово| ради [овариства з 18.08.2017 року.

22.04.2019 [1рипинено
повновая(ення

{лен
Ёаглядово]

о^ли

[1анас 1етяна
8олодимир!вна

0,003124

3м1ст |нфоомац1|:
Р|тпенглям р|нних (тергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРиствА (кРАсил1вськии
цукРовии зАвод) в|д22.04.2019 р. (протоколБ|['Р'04.2019 Р.) достроково щипинено повноваженн'т члена
Ёаглядово| ради ||рА1 к(РА(й"||1Бськии цукРовии зАвод) |[анас 1етяни 8олодлаплир1вни з 22.04.20\9 р.
(заява про досщокове припиЁення повноважень).Фсоба не над€ш1а згоди на розголо{пення паспортних даних.
Болод1с частко1о в статутному кап1тал| товариства в розм|р| 0'00з124уо. Ёепогатшено| суАтатлост| за корислив| та
пооадов{ 3лочини не мае" 3м|ни у [ерсон€|льному склад1 посадових ос1б викликан| виконан!{'тм вимог чинного
законодавства |['кра!ни. |[еребувала членом Ёаглядово| ради 1овариства з 18.08.2017 року.

.(ата
внинення д![

3м!ни (признанено,
зв1льнено, обрано або

припинен0
повнова:кення)

[1осада |!р1зЁи [|{€;

1м'я, по
оатьков| аоо

повне
найменування

поридинно[
особи

[1аспортн1
данн1

ф|зинно|
особи
(сер!я'
номер'
дата

видан1,
орган'
який

видав) або
код за

€дРпоу
юридинно[

особи

Розм1р
частки в

статутному
кап1тал1

ем1тента (у
в!дсотках)

22.04.2019 ||рипинено
повнова2кення

Рев|зор 0,000328

3м1ст |нфоомац|[:
Р1тшенням р|тних (нерговпх) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРист8А к(РА€!'1л1вськии
цукРовий зАвод) в|д 22.04.2019 р. (протокол в|д 22.04.20|9 р.) досщоково припинено повноваженн'{

Рев|зора ||рА1 к(РАсил1вський цукровий здвод> Анлрош1ук Фльги 1ван1вни з 22.04.20|9 р. (заява про

достокове припинен!{'{ повноважень. Фсоба не над€}ла згоди на розголо1пенн'т паспортних даних. Бопод1е

частко|о в стацтному кап|тал[ товариства в розм|р| 0,о00з28уо. Ёепог6гшено| суАимост| за корислив| та посадов]

злочини не мас. 3м|ни у персон'шьному склад| посадових ос!б викликан1 виконанн'{м вимог чицного

3аконодавства 9кра!ни. [{ереб1вала Рев|зором 1оварцст"а з 18.08.2017 роц
.[[ата 3м|ни (поизнанено' |!осада 11р1звище' |!аспортн! Розм!р



вчинення д!| зв!льнено' обрано або
припинено

повновал(ення)

1м'я, по

батцков! або
'', повне

найме1т'вання
по!1идгнно'{

. особи

данн!
ф1зинно'{

особи
(сер|я'
номер'
дата

видан!,
орган'
який

видав) або
код 3а

€дРпоу
юридинно[

особи

частки в
стат}тному

кап1тал!
ем1тента (у
в!дсотках)

22.04.2019 Фбрано |олова }{аглядово!
Ради/представник

акц1онера [0Б
(АгРос-в|стА>

1ерепленко
8олодимир

Альбертовин

0

3м!ст 1нформац![:
Р|тшенням р1нних (нергових) збор!в пРивАтного Акц1онвРного товАРистБА к(РА€1{л1вськии
цукРовий зАвод; в|д 22.04'2019 р. (протокол в|д 22.04.2019 р.) обрано членом Ёаглядово| ради [1рА1
(кРАси111вський цукРовий зАвод) |ерещенка Болодгплщ{:'Альбертовича. |[очаток виконання
повнова)кенъ 22'04'2019 року. Фбрано [оловото Ёаглядово| ради'(фото'!<ол зас|дання Ёаглядово| ради) в|д
22.04.20\9 р' Фбрана особа с представником акц|онера 1ФБАРй€твА''з:_бБмвжвно1о в1дпов1дАльн1стю
(АгРос-в1с1А>, що волод|е 57,0519]зуо стацтного кап|тац 1овариств6: {лен Ёаглядово| раАи обраний на три

роки. Фсоба не над[ш1а згоди на розголо1пення паспортних даних' |{ерел|к посад' як1 особа займала протягом
останн1х п'яти рок|в: 201:4-2о\9 р.р. 1Ф8 <€тарокостянтин|вцукор) ' посада: нач€шьцик стужби охорони;
акц|онери товариства - афй|йован| особи кандидата в!дсрн|. Фсоба не волод1с часткою в стацтному кап|тал1
товариства. }{епогатпено| суАтплост1 за корислив| та посадов| злочини не мае. 3м|ни у персон.}льному склад|
посадових ос|б викликан| виконанттям вимог чинного законодавства 9кра!ни.

22.04.2019 Фбрано член Ёаглядово[
Ради/представник

акц1онера тов тов
(АгРос-в|стА>

Боцшька
Ёатал1я

€ерг1Бна

0

3м|ст !нфоомац1[:
Р|тшенням р|иних (нергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРиствА (кРАсил1вськии
цукРовии зАвод) в|д 22.04.2019 р. (протокол в{д 22.04.2019 р.) обрано членом Ёагтгядово| ради [{рА1
к(РА€[1}118ський цукРовий зАвод) Боцшьку Ёатал|то €ерг1!вну. |[очаток виконанн'т повноважень
22.04.2019 року. Фбрано [олово*о Ёаглядово| ради (протокол зас|дайгтя'Ёаглядово| ради) в1д 22.04.20|9 р'
Фбрана '.'б' ' пре!ставником акц1онера 1ФБАР14€твА з оБмвжьно|о в1дпов1мльн1ст}о кА[РФ€-

0соба не над€шта згоди на розголо!пенн'т пасг|ортних даних. [{ерел1к цо.94[,';яц| особа займала щотягом оотанн!х
п'яти рок|в: 1нформац1я про стаж роботи протягом останн|х п'яти рок|в:;2614-2о19 р.р. 1овариство з обмеженою
в|дпов1дальн1стю кАщопартнеР-1) , посада: 3асцпник директора.'Акй1ойери товариства - афй|йован! особи
кандидата в|дсутн|. Фсоба не волод|е частко1о в стацтному кап|тал1 товариства. }{епогатцено| суАтлтлост| за
кориолт,в| та посадов| злочини не мае. 3м1ни у персон;шьному склад| посадових ос|б викликан1 виконангтям
вимог чинного 3аконодавства !ща!ни.

22.04.2019 Фбрано 9лен }{аглядово!
Ради/представник

акц!онера [0Б
<АгРос-в!стА>

[онзарук
11етро

Р[иколайович

0

3м1ст 1нфоомац1[:
Р1пленням р|иних (тергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРного товАРистБА к(РА€14.]11вськии
цукРовий зАвод) в|д 22.04.2019 р. (протокол в1д 22.04.2о19 р.) обрано членом Ёаглядово[ ради [{рА1
(кРАсил1вський цукРовий зАвод) [отттарука ||ера йиколайовича. [{очаток виконан}бт повноважень
22.04.20|9 роц. Фбрано [оловою Ёаглядово| ради (щотокол зас1дання Ёаглядово| ради) в|д 22.04.20|9 р.
Фбрана особа е цредставником акц|онера 1ФБАР[€твА з оБмвж"вною в1дпов1дАльн1ст1о (АгРос-
в1стА), що волод|с 57,05|9|зуо стацтного кап|тащ 1овариства. т{лён Ёаглядово| ради обраний на щи роки.
Фсоба не над€1ла згоди на розголо1пен!{'{ паспортних даних. |{ерел|к'Ёс|с-а4'як! особа зайиала гтротягом останн|х
п'яти рок1в: 1нформашй [ро ста)к роботи протягом останн1х п'яти рок|Ё: 20|4-20|9 р.р. 1овариство з обмеженою
в1дпой|дальн1с!го кАщой'р,'ер_!, ,11осада'. начш1ьник виробництва.;акд;онери товариства _ аф1л|йован! особи
кандидата в1дсутн1. Фсоба не волод|е часткою в стацтному кап|тй{'тбБариства. Ёепогагшено| суАтшлост| за

кооислиз1 та посадов{ злочини не мас. 3м1ни у персон:шьному склад1 посадових ос|б викликан{ виконанням



вимог чинного законодавства укра!'ни.
22.04-2019 Фбрано {лен Рев1з|йно[

ком1с1|
/представник

акц!онера 10Б
(АгРос-в|стА)

9ппковий
€ерг1й

8асильович

0

3м!ст !нфоптиаш![:
Р1тценл:ям р|нних (яергових) збор1в пРивАтного Акц1онвРнодо товАРиствА (кРАсил1вськии
цукРовий зАвод) в|д22'04.2019 р. (протокол в|д 22.04.20.19) обрч19 дмкового €ергй Басильовича членом
Рев|з|йно| ком|с|? ||рА1 к(РА€14-[{1Бський цукРовий 3АБ$ф, "з 22.04.2019 р. Фбрана особа е

г|редставником акц|онера 1Ф8АР1{ствА з оБмвжвно1о в1дп9в]дАльн1ст1о кА[РФ€-81€1А>, що
волод|е 57,05191зуо статутного кап1тшту 1овариства.9лен Рев1з1йпр}'',(ом!с!? обраний на щи роки' Фсоба не
надала згоди на розголо!пенн'{ паспортних даних.
|{ерел|к посад' як| особа зайзлала протягом останн|х п'яти рок1в: 20|2-2о16 р.р. - головний державний рев1зор
|нспектор в1ддйу орган|зац|| та супроводжен!{'1 перев!рок гштатник1в податк1в управл1ння податкового аудиц
{мельницько] об'еднано| державно] податково] !нспекц|], 2016 р. - головний деря<авний рев|зор |нспектор
в1дд|лу орган|зац1! та сущоводженн'1 перев|рок платник1в податк1в ущавл|ння податкового ауд|\ц ,(ержавно|
податковот |нспекц|| у м. {мельницькому, 2011 р. 1овариство з обмеженото д!яльн|стю к1{орпорац|я |-{ущова

.{инастй>, посада нач€ш1ьник в|дд1.гу ф1нансового та господарського аудиц. 2018-2019 р.р. 1овариство з

обмежено|о в|дпов|дальн1стто <Асп|к [руп>, посада: нач€шьник в1ддФ ф|нансового та господарського аудиц.
Акц1онери товариства - афй|йован| особи кандидата в1дсщн|. Фсоба не волод1е частко|о в статутному кап1тшт|

товариства. Ёепогатцено| суАимост1 за корислив| та посадов| злочини не мас. 3м1ни у г|ерсон'шьному склад1
посадових ос|б викликан| виконангтям вимог чинного законодавства 9кра!ни.

22.04.2019 Фбрано {лен Рев|з!йно[
ком1с1[

/представник
акц1онера 1ФБ

(АгРос-в|стА)

!идюк Анна
. [аде[вна

0

3м1ст 1нфоомац!|:
Р1тпенттям р|нних (тергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРно{ю}!говАРиствА (кРАсил1вськии
цукРовий зАвод> в|д 22.04.2019 р. (пр9токол в|д 22.о4.2019у обрано ,(идок Анну 1аде!в1у членом
Рев|з|йно| ком|с{| |1рА[ к(РА€1,1]{1Бський цукРовий зАвод) з 22.04.2019 р. Фбрана особа е

цредставником акц|онера [Ф8АР1,1ствА з оБмвжвно}о в{дпов1дАльн|стю (АгРос-в1с1А>, що
волод|с 57,05191зуо статутного кап|тазту [овариства. т{лен Рев|з]йно!' ком1с!| обраний 11а щи роки. 0соба не
над€ш!а згоди на розголо1цен}{'{ паспортних даних.
|[ерел|к посад' як1 особа забдала протягом останн1х п'яти рок|в: 20|4-2019 р.р., м|сце роботи: 1{расил1вський
дуттячий навча'льно-виховний зак.,1ад к8еселка>>, посада: бухгалтер. Акц1онери товариства - афй|йован| особи
кандидата в1дсутн|. Фсоба не волод!е часткою в статутному кап1тал| товариства. Ёепога:шено! суАимост1 за
корислив1 та посадов| злочини не мас. 3м|ни у персон[шьному склад| посадових ос1б викликан| виконанням
вимог чинного законодавства 9кра!ни.

22.04.2019 Фбрано {лен Рев!з!йно[
ком|с1[

/представник
акц1онера 1ФБ

(АгРос-в1стАР)

]![аначин
8алентина

Р1ечислав!вна

0

3м1ст !нформац1!:
Р1тдентлям Р|нних (тергових) збор|в пРивАтного Акц1онвРнопо товАРиствА (кРАсил1вськии
цукРовий зАвод) втд 22.04'2019 р. (протокол в|д 22.о4.2о19)"чбр.сцр йаначин Балентину йетислав1вну
членом Рев|з|йно| ком|с|] |1рА1 к(РАсил1вський цукровий]здвод> з 22.04.2019 р. Фбрана особа с
представником акц|онера 1ФБАРйствА з оБмвжвно1о в1дпоыдАльн1стто (АгРос-в1с1А>, що
волод|с 57,05\9\зоА стат}тного кап!та-тлу 1овариства. \ен Рев1з|йно] ком1с1| обраний на щи роки. Фсоба не
нады|а 3годи на розголо{пен|{'{ паспортних даних.
|1ерел1к посад' як1 особа зай1\1ала щотягом останн|х п'яти рок|в: 2о\4-20\9 р.р., м1сце роботи: 1овариство з

обмеженою в|дпов1дальн|стю кАщопартпер_1> посада: бухгалтер. Акц1онери товариства - афй|йован| особи
кандидата в|дсутн1. Фсоба не волод1е часткою в статутному кап1тал| товариства. Ёепогатпсно| суАтплост1 за

корислив| та посадов| злочини не мае. 3м|ни у персон€!льному склад| посадових ос|б викликан| виконанням
вимог чинного законодавства 9кра|ни.
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