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2. 1{од за €.|[Р|{Ф]/ 0оз7зз9|
3.й1сцезнаходх{ення: з040з, !кра!на, {мельницька обл.,

м. 1[[епет|вка,
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повщош1лвння пРо виникнпння осоБливо[ шФоРмАц1[
(Бйомост| про зм1ну складу посадових ос|б ем1тента)

(дгя губл|кац|| в оф|ц|йному друкованому виданн|)
вих. .]\!: 278 в|д04.04.201.9 р.

[. 3агальн1 вйомост1

|[. 1екс пов1домлення
8[домост! про зм|ну складу посадових ос1б ем|тента

!|1' 11йпис ' ]_ '' ''': '

1. Фсоба, з€вначена нижче, п|дтверджу€ достов|рн|сть |нф6рмаш|]1 що м|ститься у пов[домленн|, та
визначае' що вона несе в|дпов|дальн1сть зг|дно1з .'*о"ола'!ё{вцм:

Б.||.€мйянець

.(ата
вчинення

д|'[

3м!ни
(признанено,

зв1льнено,
обрано або
припинено

повнова)|(ення)

[1осада

|!р|звишде,
1м'я, по

батьков1
ф!зинно| особи

або повне
найменування

поридинно[
особи

;; ,.: : ;.. ;: ,

|[аспортн1.дан ! ф!зинно! особи,,+,
або |лёнтиф1кац1йний код за
€дРпоу юридично[ особи

;;

Розм1р
частки в

статутному
кап!тал|

ем1тента (у
в!дсотках)

1 2 3 4 э 6

04.04.2019 3в1льнено

Биконугоний
обов'язки
головного
бухгалтера

Анлр|ев
Андр|й
[горевин

згода на розкриття паспортн1о(
дан!о( не надана

0.00

3м!ст !нформаш11:

|[рипинено повнова)кенн'{ :

Андр|ева Андри 1горевина (не надав згоди на розкриття паспортних даних)в якост| викону!очого обов'язки
головного бухгалтера |[риватного акц|онерного товариства <|]|епет|вський шущовий комб1нат> (сум|щення
посад) зг|дно нак:ву по п[дприсмству ]ч1"р 33/1_]1 в|д 04.04.2о|9 р. за п|дписом директора товариства.
Ёе волод|е акцйми, ем|тованими товариством' не волод|е частко1о в 9тацтному кап|та_тг| |{рА1
<11[епет1вський шукровий комб|нат>. }{епогагшено| судимост| за кориолив[та посадов| злочини не
мас. Бико|{рав обов'язки головного бухгалтера товариства в пер|одз:06ю8.2019 роц ло 04.04.2019 року.

: , \1 |

04.04.2019 призначено
[оловний
бухгалтер

€амкова Б|та
|{ещ|вна

згода на розщиття паспортн1о(
дан1о( не надана

0.00

3м1ст 1нформаш1[:

|1ризнанено:
€амкову Б|ц |{ещ1вну (не |1ада]|а згоди на розкриття паспортн|о( дан]]п() головнтлпл бухгалтером
|[рт.тватного акц!онерного товариства <11!епет1вський щгкровий комб|нат> зг|дно нак€ву по п|дприсмству в|д
04.04.2о19 р. }.{я 33 за п|дписом д[Фектора товариства. [ата набуття повноважень головного бухг1}лтера _
05.04.2019 рощ. 1ерм[н повноважень _ не визначений. Ёе волод|с акцйми, ем|тованими товариством' не
волод|е часткок) в стацтному кап1тал1 |{рА1 <11[епет[вський шукровий комб|нат>. Ёепогагшено| султлтлост1

за корислив| та посадов| злочини не мас.
|[ротягом останн[х п'яти рок[в займала посади:
Бухгалтер тов <1[ к111епет|вський цукор> о4.05.2011 р. _ 03.04.201.7 р.'
Бухгалтер А1 к[[[епет|вський гукровий комб[нат> 04.о4.2о|7 р._04.04'20|9 р.

[иректор
м.п. (04) кв|тня 20|9 р.
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