
                          

Титульний аркуш Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 

 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до Комісії, 

та достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

 

Голова правління  

(посада) 

_ ________________ Зануда Олексій Петрович  

(прізвище та ініціали керівника) (підпис) 

 М.П. 15.04.2016 

  (дата) 

Особлива інформація емітента 

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 08703 Київська обл., м.Обухів, вул.Каштанова, будинок 1 

4. Код за ЄДРПОУ 00445914 

5. Міжміський код та телефон, факс 04572-50018 ; 04572-65012 

6. Електронна поштова адреса obmol@obmol.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.04.2016 

(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у*  

  
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 

 

(дата) 

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці   obmol.com.ua в мережі Інтернет 15.04.2016 

                                                                                 (адреса сторінки) 

 

 

(дата) 



 

                                                                    ВІДОМОСТІ  

                               про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи (серія, 

номер,дата видачі, 

орган, який видав) або 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Зануда Максим 

Олексійович 

 6,9944 

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень Голови наглядової ради Товариства Зануди Максима Олексійовича було 

прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 14.04.2016 року на підставі протоколу № 38. 

Припинення повноважень посадової особи Зануди Максима Олексійовича відбулося у зв’язку із обранням нового 

складу Наглядової ради. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 6,9944 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.03.2013 р. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни(призначено,звільнено, 

обрано або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, 

по батькові 

або повне 

найменуван-ня 

юридичної 

особи 

Паспортні 

дані фізичної 

особи (серія, 

номер,дата 

видачі, орган, 

який видав) 

або код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 припинено повноваження Член 

Наглядової 

ради 

Алексанян 

Ельдар 

Єрвандович 

 0,3597 

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень Члена  Наглядової ради Товариства Алексаняна Ельдара Єрвандовича було 

прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 14.04.2016 року на підставі протоколу № 38. 

Припинення повноважень посадової особи Алексаняна Ельдара Єрвандовича відбулося у зв'язку із обранням нового 

складу Наглядової ради. 



Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0, 3597 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.03.2013 р. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни(призначено,звільнено, 

обрано або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, 

по батькові 

або повне 

найменуван-ня 

юридичної 

особи 

Паспортні 

дані фізичної 

особи (серія, 

номер,дата 

видачі, орган, 

який видав) 

або код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 припинено повноваження Член 

Наглядової 

ради 

Березовий 

Віктор 

Олексійович 

 0 

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Березового Віктора Олексійовича було 

прийнято загальними зборами акціонерів Товариства 14.04.2016 року на підставі протоколу № 38. 

Припинення повноважень посадової особи  Березового Віктора Олексійовича  відбулося у зв'язку із обранням нового 

складу Наглядової ради. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.03.2013 р. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, 

номер,дата 

видачі, орган, 

який видав) або 

код за ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради 

Малишева Ольга  

Петрівна 

 0,3197 

Зміст інформації: 



Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Малишевої Ольги Петрівни було прийнято 

загальними зборами акціонерів Товариства 14.04.2016 року на підставі протоколу № 38. 

Припинення повноважень посадової особи  Малишевої Ольги петрівни відбулося у зв’язку із обранням нового складу 

Наглядової ради. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,3197 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.03.2013 р. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Дата 

вчинення дії 

Зміни(призначено,

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, по 

батькові або 

повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи 

(серія, номер,дата 

видачі, орган, який 

видав) або код за 

ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 припинено 

повноваження 

Член  Наглядової 

ради 

Удод Григорій 

Петрович 

 0,2797 

Зміст інформації: 

Рішення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Товариства Удод Григорія Петровича було прийнято 

загальними зборами акціонерів Товариства 14.04.2016 року на підставі протоколу № 38. 

Припинення повноважень посадової особи Удода Григорія Петровича відбулося у зв’язку із обранням нового складу 

Наглядової ради. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,2797 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 28.03.2013 р. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Дата 

вчинення дії 

Зміни(призначено,

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, по 

батькові або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи (серія, 

номер,дата видачі, 

орган, який видав) 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 обрано Голова 

Наглядової 

ради 

Зануда Максим 

Олексійович 

 6,9944 

Зміст інформації: 

14.04.2016 року  посадову особу Зануду Максима Олексійовича обрано Головою Наглядової ради Товариства на 



підставі рішення  загальних зборів акціонерів  Товариства , оформленого протоколом № 38. 

Обрання посадової особи  Зануди Максима Олексійовича відбулося у зв'язку із обранням нового складу Наглядової 

ради Товариства. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 6,9944 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: на 3 роки. 

Інші посади , які обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ СП «Украфлора» , фінансовий директор, ПрАТ 

«ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», фінансовий директор. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Дата 

вчинення дії 

Зміни(призначено,

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, по 

батькові або 

повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи (серія, 

номер,дата видачі, 

орган, який видав) 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі емітента 

(у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 обрано Член Наглядової 

ради 

Алексанян 

Ельдар 

Єрвандович 

 0,3597 

Зміст інформації: 

14.04.2016 року  посадову особу Алексаняна Ельдара Єрвандовича обрано Членом Наглядової ради Товариства на 

підставі рішення  загальних зборів акціонерів  Товариства , оформленого протоколом № 38. 

Обрання посадової особи  Алексаняна Ельдара Єрвандовича відбулося у зв'язку із обранням нового складу Наглядової 

ради Товариства. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,3597 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: на 3 роки. 

Інші посади , які обіймала особа протягом останніх 5 років:ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», інженер з 

постачання 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни(призначено

,звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, по 

батькові або повне 

найменуван-ня 

юридичної особи 

Паспортні дані 

фізичної особи (серія, 

номер,дата видачі, 

орган, який видав) або 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 



14.04.2016 обрано Член Наглядової 

ради 

Березовий Віктор 

Олексійович 

 0 

Зміст інформації: 

14.04.2016 року  посадову особу Березового Віктора Олексійовича обрано Членом Наглядової ради Товариства на 

підставі рішення  загальних зборів акціонерів  Товариства , оформленого протоколом № 38. 

Обрання посадової особи  Березового Віктора Олексійовича відбулося у зв'язку із обранням нового складу Наглядової 

ради Товариства. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: на 3 роки. 

Інші посади , які обіймала особа протягом останніх 5 років:ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», начальник 

зміни, пенсіонер. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни(призначено,звільнено, 

обрано або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, 

по батькові 

або повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Паспортні 

дані фізичної 

особи (серія, 

номер,дата 

видачі, орган, 

який видав) 

або код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 обрано Член 

Наглядової 

ради 

Малишева 

Ольга  

Петрівна 

 0,3197 

Зміст інформації: 

14.04.2016 року  посадову особу Малишеву Ольгу Петрівну обрано Членом Наглядової ради Товариства на підставі 

рішення  загальних зборів акціонерів  Товариства , оформленого протоколом № 38. 

Обрання посадової особи  Малишевої Ольги Петрівни відбулося у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради 

Товариства. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,3197 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: на 3 роки. 

Інші посади , які обіймала особа протягом останніх 5 років: ПрАТ «ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД», лаборант 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни(призначено,звільнено, 

обрано або припинено 

повноваження) 

Посада Прізвище,імя, 

по батькові 

або повне 

найменуван-ня 

юридичної 

особи 

Паспортні 

дані фізичної 

особи (серія, 

номер,дата 

видачі, орган, 

який видав) 

або код за 

ЄДРПОУ 

юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.04.2016 обрано Член  

Наглядової 

ради 

Удод Григорій 

Петрович 

 0,2797 

Зміст інформації: 

14.04.2016 року  посадову особу Удода Григорія Петровича обрано Членом Наглядової ради Товариства на підставі 

рішення  загальних зборів акціонерів  Товариства , оформленого протоколом № 38. 

Обрання посадової особи  Удода Григорія Петровича відбулося у зв'язку із обранням нового складу Наглядової ради 

Товариства. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,2797 %. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: на 3 роки. 

Інші посади , які обіймала особа протягом останніх 5 років:Обухівська середня школа №5, вчитель. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 


