
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

05.07.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 439 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Директор    Бабін В.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акціонерне товариство "Красилівський цукровий завод" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 31000 Красилів, Центральна 4а 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00373310 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0385543491, 0385543491 

6. Адреса електронної пошти 

 office@kcz.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку http://kcz.com.ua/ 05.07.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 
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Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента 
 

Зміст інформації: 

Відбулась зміна адреси власного веб-сайту  

 

8751349906742373



На електронний документ накладено: 2 (Дві) кваліфікованих електронних підписи чи печатки
(КЕП):
На момент друку копії, кваліфіковані електронні підписи чи печатки перевірено:
Програмний комплекс: eSign v. 2.3.0;
Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки: ІІТ Користувач ЦСК-1
Експертний висновок: №05/02/02-1424 від 05.04.2016;
Цілісність даних: не порушена;

КЕП № 1 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Бабін Володимир Миколайович 2622511154; посада: ;
Належність до Юридичної особи:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ
ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  2167FA0600000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Час та дата підпису:  15:01 05.07.2019;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)

КЕП № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Цифрова печатка ; посада: ;
Належність до Юридичної особи:  ПрАТ "Красилівський цукровий завод";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  5C4FD30600000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Час та дата підпису:  15:01 05.07.2019;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)

8751349906742373


