
повщомлрння пРо виникнвння осоБливо[ шФоРмАц1т
(Бйомост[ про зм1ну складу посадових ос!б ем1тента)

(для губл|кац1| в оф|ш|йно}гу друкованому виданн|)
вих. ]ч[р |77 в|д06.03.2019 р.

[.3агальн! вйомост1

|[. 1екс повйомлення
Б|домост! про зм|ну складу посадових ос|6 ем1тента

1. |{овне найменування ем1тента: пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство
к11-1Б||Б11в ський цукРовий комБ1нАт)

2. (од за €[Р||Ф! 00з7зз9|
3 .Р11сцезнаход)кення: з040з, !кра!на, {мельницька обл.,

м. [!-[епет|вка,
вул. €тарокостянтин|вське гшосе, 3 1

4. Р1}км|ський код' телефон та факс: (0з840) 4-|0-44, 4-|0-2з
5. Блектронна по1||та адресата: о[|тсе@зс[.сотп.ца
6.Бид особливо| |нформац|| Б1домост| про зм|ну ск]1аду посадових ос|б ем|тента

[ата
вчинення

д!!

3м[ни
(признанено,

зв!льнено,
обрано або
припинено

повнова)|(ення)

|!осада

||р1звище,
1м'я, по
батьков|

ф1зинно[ особи
або повне

найменування
поридинно|

особи

Розм1р
частки в

статугному
кап|тал!

ем!тента (у
в!дсотках)

1 2 3 4 5 6

05.0з.2019 зв1льцено
головнии
бухгалтер

€торожук
1рина

Болодтшлир1вна

згода на розкриття паспортних
дан1,п( не надана

0.00

3м1ст 1нформаш1[:

3в|льнено:
€тороя<ук 1риту БолодимтФ|вгу (не нада.гта згоди на розкриття паспортних даних) з посади головного
бухгалтера зг|дно нак!ву по |{рА1 <|[|епет|вський тукровий комб|нат> в|д 05ю3.2019 р. }:гз 1612-]|за
п1дписом директора товариства (притина зв|льнен1{'{ - поданн'{ заяви щодо звйьнення за п. 1 ч. 1 ст. 36
(3п|{ 9кра|ни). Ёе волод|с акц|ями, ем|товантшли 1овариством' не часткок) в стацтному кап[тал1 |{рА1
к[[1епет|вський цукровий комб|нат>" Ёепогатпено| судимост| за корислив| та посадов| злочини не ма€.
|1еребувала на посад| головного бухгаллтера |1рА1 к1[|епет[вський шукровий комб|нат> з 05.03.2018 р. по
05.03.2019 р.

06.0з.20|9 призначено

Биконугонг.шл
обов'язки
головного
бухгалтера

Андр|сва
АндРй

[горевина

згода на розкриття паспортн1о(
дан1о( не надана

0.00

3м!ст !нформац1!:

|{ризнанено:
Андр!сва Андр1я 1горевита (не надала згоди на розкриття паспортних даних) викону}очим обов'язки
головного бухгалтера зг|дно нак!ву по |1рА1 к1[[епет1вський щгкровий комб|нат> в|д 05'0з.2019 р. }.|я 1612-л
за п!дписом директора товариства (за сум|щен}{'{м посад). ?ерм|н повноважень _ до прийому на посаду
головного бухгалтера основного прац|вника. Ёе волод|е акцйми, ем|тованими товариством' не волод|с
частко!о в статутному кап|тал| |{рА1 к|[[епет1вський тукровий комб[нат>. Ёепогатшено| султлтлост| за
корислив| та посадов| злочини не мас. :" 1 ]

|[ротягом останн1х п'яти рок|в зайшдав посади: :, :: 
'

Ф|нансовийдиректор1ФБ<1[к1|1епет!ц@€Р>0з.02.2014р:.'-;22,03.20|7р.,/.^''
3аступник директора по ф|нансам пр4г"4ш6Ёё*{в,Ёф$ркровий коьцб|нат> з 23.03 ф17 р. по даний час.

1. Фсоба, з:вначена мац11' пов|домленн|,

визначас'
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