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||.1екс повйомлення
81домост! про зм!ну складу посадових ос16 ем|тента

3агальн! мост!
1. |{овне наЁпленування ем1тента: пРивАтнв Акц1онвРнв товАРиство

к1]-1Б|{Б1 1Б€ ький шукРовий комБ1нАт )
2. (од за €.|1Р|{Ф9 00з7зз9\
3.!у1|сцезнаходженн'{: з04оз' 9кра|на' )(мельницька обп.,

м. [1|епет|вка,
вул. €тарокостянтин|вське цлосе, 3 ]

4. й|жм|ський код' телефон та факс: (0з840) 41023
5. Блектоонна по!шта адоесата: о{Ёсе@зс&.согп.ца
6.Бид особлтво| |нформац|| 8|домост| про зм|ну ск;1аду посадових ос1б ем1тента

[ата
вчинення

д1|

3м!ни
(признанено,
зв!льнено,
обрано або
припинено

повноваясення)

|[осада

[1р[звище'
|м'я, по
батьков!
ф1зинно[
особи або

повне
найменування

юридинно[
особи

[1аспортн! дан1 ф|зинно! особи
або |дентиф!кац!йний код за
€дРпоу поридинно| особи

Розм!р
частки в

статутному
кап1тал|

ем1тента (у
вйсотках)

1 7 3 4 5 6

\1.02.2020 зв!льнено директор
€м|лянець

8|тал1й
[1ещовит

згода на розкриття паспортних
даних не нада11а

0.00

3м|ст !нформац![:

3вйьнено:
€м1лянець Б1тал|й [{ещовин (не надав згоди на розкриття пасг{ортних даних) з посади лщектора |{рА1
к|[1епет{вський цущовий комб1нат> на п1дстав] пртоко]у [1аглядово| ради !х& \\|02|20-| в|д\1.02.2020
роч та нак.!зу по п1дприемотву 1т{! 17--[{ в|д 1,1.02.2020 року (притина звйьнентля - г{одання заяви щодо
звйьнення за п" 1 ч. 1 ст. 36 (3п11 !кра|ни). Ёе волод|е акц|ями, ем|тованими товаристовом, не волод|е
часткою в статутному коп1тал1 |{рА1 к111епет1вський шукровий комб1нат>. Ёепогагшено| суАтплост| за
корислтш1 та посадов1 злочини не ма€.
[{еребрав посад| директора [{рА1 к1|!епет1вський цукровий комб|нат> голови правл1ння [{рА1
к1{расгтл|вський шукровий завод> з 03.05.20|7 р. по 11.02.2020 р.

11.02.2020. призначено
8иконуюний

обов'язки
директора

Баб1н
8олодимир

йикоттайович

згода на розкриття пасг{ортних
дап1п( не \1алаР\а

0.00

3м|ст 1нформац1!:

|{ризнанено:
Баб|на 8олодтплира йиколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вико}гуочим обов'язки
директора |{рА[ к|[[епет|вський цущовий комб|нат> на п|дстав1 протоколу Ёаглядово| ради ]\! 1||02|20 втд
\\.о2.202о року. ,{ата набуття повноважень викощ/1очого обов'язки директора [овариства |2.02.2020 року
1ерм1н цовноважень - невизначений. Ёе волод|с акцйми, ем1тованими товариством, не волод1е часткою в
статутному кап|тал! |{рА| к1[!епет|вський щгкровий комб|нат>. Ёепогалпено| суАимост1 за корислив| та
посадов! злочини не мае.
|!ротягом остаттц1х п'яти рок|в займав посади:
[оловний 1н:кенер 1ФБ кБ{лог|р'я молоког{родукт) |2.04.201| р. -22.09.2016 р.,
Биконуютий обов'язки директора ?@Б <Б|лог|р'я молокощодукт) 2з.09.2о16 р' -20'03.2019 р.,
,(иректор [1рА1 к1{расил!вський цукровий комб!нат> з 26.03.20|9 року по даний час.



|1аслектонний документ н:!кладено: ! (Фдин) квал{ф!кованих електонних п!дписи чи печатки(кгт1):
Ёа момент 3руку коп;т. квал|ф1ко1я!| електронн| п!дписи чи печатки перев|рено:
!!р91рамний комплекс: е5!дп т. 2.3.0;
3ас!б квал1ф|кованого елекфонного п|дгшсу ни печатки: !11 1(ористуван [{€(-1
{тспертний висновок: !'{у0 5 А2 | 02 - \ 424 ви б5. 04'20 1 6 ;(!л!сн!сть даних: не поруп{ена;

$Рп м 1 (рецв!зити п!дписувана та дш! сертиф!ката)
|[|дписуван: €м|лянегъ в;тйл;и-петго вт+т э\э.э3т ц эч9 ; ,осала, !иректор;
11ччу::ттд' 1Фридинно| особи: гФивАтнв Акц1бнврнв ?бБдрйётво 'тгтвпвт1вський цукРовий(Ф\4Б1}1А1'';
(ол_гориштнно| особи в €АР: 0037339 | ;

*-'-'^ч:ч_ч 
номер' квап|ф! кованого сертиф!ката: 69вг24070000000000000000000000000000000 1 ;Бид{шник квал|ф1кованог9 !!г]]тфца1а: А!€( 1ФБ ''{ентр сертиф|каш!| кл:оя!в ''9кра|на'';

9ас та дата п!лгпасу: 10:59 1\'.02.2020;

Р:цт на момент п|дпису. |1!дтверркено позначко1о часу !!яданих в!д Ацс|{ (квал!ф1кованого надавача елекщонн!!хпослуг)
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