
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 
19.04.2019 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 1/1904/2019 
 

 
(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       Колосов Михайло Альбертович 

 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРЦИЗЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

68400, Одеська обл., Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Машиностроїтелiв, буд. 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00379270 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(048) 743-74-68 (048) 743-74-68 

6. Адреса електронної пошти 

00379270@sc-ua.com 

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. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 

http://00379270.sc-

ua.com/ 
  19.04.2019 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



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 

19.04.2019 
припинено 

повноваження 
Директор Колосов Андрiй Альбертович 

 
0.0000 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення припинити повноваження Директора Колосова Андрiя Альбертовича у 

зв’язку iз виробничою необхiднiстю (паспорт КК № 681340, виданий Арцизьким РВ УМВС України в Одеськiй областi 27.09.2001 р). Посадова особа не 

володiє акцiями Товариства. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Заборона суду займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. 

Строк, протягом якого перебував на зазначенiй посадi – 3 роки.  

19.04.2019 обрано Директор 
Колосов Михайло 

Альбертович  
2.8842 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення обрати на посаду Директора Колосова Михайла Альбертовича (паспорт 

№ 0011984826 , виданий Арцизьким РВ ДМСУ України в Одеськiй областi 19.06.2018 р.). Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2,8842 %. 

Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Заборона суду займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Особу обрано строком на 3 

роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiзична особа- пiдприємець з 27.11.2006 р по теперiшнiй час 

19.04.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Колосов Михайло 

Альбертович  
2.8842 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Колосова Михайла 

Альбертовича у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради (паспорт № 0011984826 , виданий Арцизьким РВ ДМСУ України в Одеськiй областi 

19.06.2018 р.) Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 2,8842 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Заборона 

суду займатися певними видами дiяльностi вiдсутня.. Строк, протягом якого перебував на зазначенiй посадi – 3 роки ( з 25.04.2016 р).  

19.04.2019 обрано 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Савранська Свiтлана 

Антлнiвна  
0.0059 



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 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення обрати на посаду Голови Наглядової ради Савранську Свiтлану 

Антонiвну (паспорт КМ № 356294 , виданий Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi, 16.03.2006 р.). Посадова особа володiє пакетом 

акцiй емiтента у розмiрi 0,0059 %; не є представником акцiонера або групи акцiонерiв ; не є незалежним директором. Не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Заборона суду займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа 

протягом останнiх п'яти рокiв: Арцизька центральна районна лiкарня, лiкар iнфекцiонiст 

19.04.2019 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

Ради 

Колосова Галина Iванiвна 
 

80.5093 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Колосової Галини 

Iванiвни у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради (паспорт КЕ № 980589, виданий Арцизьким РВ УМВС України в Одеськiй областi, 06.03.98 р.) 

Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 80,5093 %. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Заборона суду 

займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Строк, протягом якого перебував на зазначенiй посадi – 3 роки ( з 25.04.2016 р).  

19.04.2019 обрано 

член 

Наглядової 

Ради 

Колосова Галина Iванiвна 
 

80.5093 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Колосову Галину Iванiвну 

(паспорт КЕ № 980589, виданий Арцизьким РВ УМВС України в Одеськiй областi, 06.03.98 р). Посадова особа володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 

80,5093 %; не є представником акцiонера або групи акцiонерiв; не є незалежним директором. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини. Заборона суду займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 

п'яти рокiв: Пенсiонер за вiком з 25.12.2012 р. 

19.04.2019 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Яковенко Олександр 

Вiкторович  
0.0000 

Зміст інформації: 



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 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення припинити повноваження члена Наглядової ради Яковенка Олександра 

Вiкторовича у зв’язку iз переобранням складу Наглядової ради (паспорт № 001038143, виданий 03.10.2017 р. Арцизьким районним вiддлом ДМС України). 

Посадова особа не володiє акцiями емiтента. Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Заборона суду займатися певними видами 

дiяльностi вiдсутня. Строк, протягом якого перебував на зазначенiй посадi – 3 роки ( з 25.04.2016 р).  

19.04.2019 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Мойсеєва Катерина 

Миколаївна  
0.0059 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «АЗПТ» вiд 19.04.2019 р. прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради Мойсеєву Катерину 

Миколаївну (паспорт КМ № 997846 , виданий Арцизьким РС ГУДМСУ України в Одеськiй областi, 06.02.2016 р.). Посадова особа володiє пакетом акцiй 

емiтента у розмiрi 0,0059 %; не є представником акцiонера або групи акцiонерiв ; не є незалежним директором. Не має непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини. Заборона суду займатися певними видами дiяльностi вiдсутня. Особу обрано строком на 3 роки. Посади, якi обiймала особа протягом 

останнiх п'яти рокiв: З 03.02.14 по 08.08.14- гол.бухгалтер фiлiї Арцизькийрайавтодор ДП «Облавтодор». З 12.04.16 по 31.03.17 р.- ФОП Кискина Г П , 

бухгалтер; з 03.04.17 по теперiшнiй час- ФОП Колосов М. А, бухгалтер 

 


