
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про виникнення особливої інформації емітента –ПрАТ 

«ОБУХІВСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 

                                     I.Текст повідомлення 
Рішенням загальних зборів акціонерного товариства (протокол №40 від 19.04.2018 

року) відкликано посадових осіб емітента цінних паперів у зв’язку з закінченням терміну 

повноважень, на який вони обиралися. 

Припинено повноваження голови правління Зануди Олексія Петровича.Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 60,786447%.На посаді перебував з 28.03.2013 

року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Припинено повноваження члена правління Клименка Олексія Івановича.Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 8,374287 %.На посаді перебував з 28.03.2013 року. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. 

Припинено повноваження члена правління Курченка Сергія Васильовича.Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,359652 %.На посаді перебував з 28.03.2013 року. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. 

Припинено повноваження члена правління Ленди Лідії Сергіївни.Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента 5,149549 %.На посаді перебувала з 28.03.2013 року. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. 

Припинено повноваження члена правління Клещук Ольги Михайлівни Акціями 

Товариства не володіє. На посаді перебувала з 28.03.2013 року. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

Припинено повноваження голови ревізійної комісії Громської Тетяни Миколаївни. 

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 5,189546 %. На посаді перебувала з 

28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Богослов Оксани Іванівни. Володіє 

часткою в статутному капіталі емітента 0,239658 %. На посаді перебувала з 28.03.2013 

року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Припинено повноваження члена ревізійної комісії Недашківської Людмили 

Костянтинівни . Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,279656 %. На посаді 

перебувала з 28.03.2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Рішенням загальних зборів акціонерного товариства  (протокол №40 від 19.04.2018 

року) терміном на 5 років обрано новий персональний склад правління та ревізійної 

комісії: 

-обрано головою правління Зануду Олексія Петровича.Попереднє місце роботи за 

останні 5 років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», голова правління. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента 60,786447%. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано членом правління Клименка Олексія Івановича.Володіє часткою в статутному 

капіталі емітента 8,374287 %. Попереднє місце роботи за останні 5 років:ПрАТ 

«Обухівський молокозавод», головний інженер. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано членом правління Величко Світлану Анатоліївну.Часткою в статутному 

капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи за останні 5 років:ПрАТ 



«Обухівський молокозавод», начальник вимірювальної виробничої лабораторії. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано членом правління Осадчу Дарію Василівну.Часткою в статутному капіталі 

емітента не володіє. Попереднє місце роботи за останні 5 років:ПрАТ «Обухівський 

молокозавод», економіст. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано членом правління Клещук Ольгу Михайлівну.Часткою в статутному капіталі 

емітента не володіє.  Попереднє місце роботи за останні 5 років:ПрАТ «Обухівський 

молокозавод», головний бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано головою ревізійної комісії Ленду Лідію Сергіївну. Володіє часткою в 

статутному капіталі емітента 5,149549 %. Попереднє місце роботи за останні 5 років: 

пенсіонер, ПрАТ «Обухівський молокозавод», головний технолог.Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних. 

-обрано членом ревізійної комісії Курченко Валентину Миколаївну. Володіє часткою 

в статутному капіталі емітента 4,572532 %. Попереднє місце роботи за останні 5 

років:пенсіонер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

-обрано членом ревізійної комісії Миронову Людмилу Михайлівну . Володіє часткою 

в статутному капіталі емітента 0,279656 %. Попереднє місце роботи за останні 5 

років:ПрАТ «Обухівський молокозавод», апаратник виробництва заквасок. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. Фізична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. 

 

ІІ. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 
2. Найменування посади 

_________  
(підпис) 

О.П.Зануда  
(ініціали та прізвище керівника) 

 Голова правління  20.04.2018р.  
(дата) 

 

 

 


