
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
30.11.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 190 

(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 або уповноваженої 

особи емітента) 

 

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, Хмельницька обл., Красилів, Центральна 4А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00373310 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 0385541264, - 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://kcz.com.ua/ 30.11.2020 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2020 звільнено директор Бабін Володимир Миколайович 00373310 0 

Зміст інформації: 

Звільнено: 

Бабін Володимир Миколайович,  (не надав згоди на розкриття паспортних даних) з посади  директора Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий 

завод" на підставі протоколу засідання Наглядової ради №30/11/20-1 від 30.11.2020 р. та наказу по підприємству №53-к від 30.11.2020 р. (причина звільнення - подання 

заяви щодо звільнення за угодою сторін (п.1 ч. 1 ст. 36 КЗпП України). Не володіє акціями, емітованими товариством, не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ 
"Красилівський цукровий завод". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Перебував на посаді директора ПрАТ "Красилівський цукровий завод" з 26.03.2019 р. по  по 30.11.2020р. 

 

30.11.2020 призначено директор Ковбель Василь Васильович 00373310 0 

Зміст інформації: 

Призначено: 

Ковбеля Василя Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) директором Приватного акціонерного товариства "Красилівський цукровий завод"  на 
підставі протоколу засідання Наглядової ради № 30/11/20-1 від 30.11.2020 р. Дата набуття повноважень директора Товариства 01.12.2020 р. Термін повноважень - 

31.12.2021р.  

Не володіє акціями, емітованими товариством, не володіє часткою в статутному капіталі ПрАТ "Красилівський цукровий завод". 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Протягом останніх п'яти років займав посади: 

Заступник директора по сировині та маркетингу ТОВ Старокостянтинівцукор" 03.02.2014р.- 31.01.2018 р. 

Комерційний директор ТОВ "АСПІК ГРУП"  01.02.2018 р. по 30.11.2020 р.  

 

 

2878538356558898



На електронний документ накладено: 3 (Три) підписи чи печатки:
На момент друку копії, 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;

Підпис № 1 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Бабін Володимир Миколайович 2622511154; посада: Директор;
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  5790270700000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Тип носія особистого ключа: Незахищений;
Тип підпису: Удосконалений;
Сертифікат: Кваліфікований;
Час та дата підпису:  16:35 30.11.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)

Підпис № 2 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Бабін Володимир Миколайович 2622511154; посада: Директор;
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  5790270700000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Тип носія особистого ключа: Незахищений;
Тип підпису: Удосконалений;
Сертифікат: Кваліфікований;
Час та дата підпису:  16:35 30.11.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)

Підпис № 3 (реквізити підписувача та дані сертифіката)
Підписувач: Цифрова печатка ; 
Належність до Юридичної особи: ПрАТ "КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД";
Код юридичної особи в ЄДР: 00373310;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  5A90270700000000000000000000000000000001;
Видавник кваліфікованого сертифіката: АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна";
Тип носія особистого ключа: Незахищений;
Тип підпису: Удосконалений;
Сертифікат: Кваліфікований;
Час та дата підпису:  16:36 30.11.2020;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для даних від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)
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