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.
Бартошак Володимир
Анатолiйович

Голова правлiння
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

07.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Пирятинський сирзавод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
56100, мiсто Пирятин, вул. Сумська, будинок 1
4. Код за ЄДРПОУ
00446865
5. Міжміський код та телефон, факс
/044/280-27-22 (05358) 2-86-57
6. Електронна поштова адреса
v.korolyuk@milkalliance.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

07.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці

69(2574) Вiдомостi НКЦПФР

11.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://milkalliance.com.ua/company/inform/piryatinskijsirzavod/
(адреса сторінки)

в мережі
07.04.2017
Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

припинено
07.04.2017
повноваження

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Член Наглядової
ради(представник
акцiонера)

Вовченко Сергiй
Миколайович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 р. (Протокол б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Вовченко Сергiй
Миколайовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30 березня 2016 року.
07.04.2017

припинено
повноваження

Член Наглядової Ради
(представник акцiонера)

Слободський Iгор
Станiславович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 р. (Протокол № б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07.04.2017 р.) припинено
повноваження Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Слободського Iгора Станiславовича (представника акцiонера
АТ «Молодний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: з 30 березня 2016 року.
07.04.2017

припинено
повноваження

Член Наглядової ради

Шелудько Григорiй
Павлович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 р. (Протокол б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ " ПИРЯТИНСЬКИЙ

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

СИРЗАВОД" вiд 07.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Шелудько Григорiя
Павловича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30 березня 2016 року.
07.04.2017

припинено
повноваження

Член Наглядової ради
(представник акцiонера)

Деркач Олександр
Вiталiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 р. (Протокол № б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Деркач Олександра
Вiталiйовича (представника акцiонера АТ«Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30 березня 2016 року.
07.04.2017

припинено
повноваження

Член Наглядової ради
(представник акцiонера)

Горовенко Михайло
Олексiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 р. (Протокол № б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) припинено повноваження Члена Наглядової РадиПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Горовенко Михайло
Олексiйовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30 березня 2016 року.
07.04.2017

обрано

Зміст інформації:

Голова Наглядової Ради
(представник акцiонера)

Вовченко Сергiй
Миколайович

д/в д/в
д/в

0

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 року (Протокол б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» та Протоколом Наглядової
Ради № 1 вiд 07 квiтня 2017 року обрано Головою Наглядової Ради Вовченко Сергiя Миколайовича (представника акцiонера АТ «Молочний
Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, не володiє акцiями емiтента. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "Престиж Груп"
07.04.2017

обрано

Члена Наглядової Ради
(представника акцiонера )

Слободський Iгор
Станiславович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 року (Протокол № б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Слободського Iгора
Станiславовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442). Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних, не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до
переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "Престиж
Груп"
07.04.2017

обрано

Член Наглядової ради
(представник акцiонера)

Шелудько Григорiй
Павлович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 року (Протокол № 1 Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової РадиПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Шелудько Григорiя
Павловича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442). Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних,
не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до переобрання
згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "Престиж Груп"
07.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Деркач Олександр

д/в д/в

0

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

(представник акцiонера)

Вiталiйович

д/в

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 року (Протокол № б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Деркач Олександра
Вiталiйовича (представника акцiонера АТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442). Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних, не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до
переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "Престиж
Груп"
07.04.2017

обрано

Член Наглядової ради
(представник акцiонера)

Горовенко Михайло
Олексiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
Згiдно Рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв вiд 07 квiтня 2017 року (Протокол № б/н Загальних Зборiв Акцiонерiв ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ
СИРЗАВОД» вiд 07.04.2017 р.) обрано на посаду Члена Наглядової Ради ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Горовенко Михайло
Олексiйовича (представника акцiонера ПрАТ «Молочний Альянс» код за ЄДРПОУ 34480442). Особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних, не володiє акцiями емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: до
переобрання згiдно законодавства та Статуту. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ "Престиж
Груп"
07.04.2017

призначено

Голова комiсiї з
Бартошак Володимир
припинення(перетворення)
Анатолiйович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
07.04.2017р. призначено Головою комiсiї з припинення (перетворення) ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Бартошак Володимир
Анатолiйович (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строк, на який призначено особу- до завершення процедури
перетворення, iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - голова правлiння ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»;

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Розмір
частки в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

частка в статутному капiталi емiтента вiдсутня; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Орган, що прийняв рiшення
про призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: припинення ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом
перетворення у ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» ; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв б/н вiд 07.04.2017р
07.04.2017

призначено

Член комiсiї з припинення
(перетворення)

Брижаха Тетяна
Борисiвна

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
07.04.2017р. призначено членом комiсiї з припинення (перетворення) ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»Брижаха Тетяну Борисiвну
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строк, на який призначено особу- до завершення процедури перетворення, iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - головний бухгалтер ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»; частка в
статутному капiталi емiтента вiдсутня; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Орган, що прийняв рiшення про
призначення - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: припинення ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом
перетворення у ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № б/н вiд 07.04.2017р
07.04.2017

призначено

Член комiсiї з
припинення(перетворення)

Бондаренко Сергiй
Олегович

д/в д/в
д/в

0

Зміст інформації:
07.04.2017р. призначено членом комiсiї з припинення (перетворення) ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» Бондаренко Сергiя Олеговича
(фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) строк, на який призначено особу- до завершення процедури перетворення, iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв - юрисконсульт ПрАТ « ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»; частка в статутному
капiталi емiтента вiдсутня; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Орган, що прийняв рiшення про призначення Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: припинення ПрАТ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД» шляхом перетворення у
ТОВ «ПИРЯТИНСЬКИЙ СИРЗАВОД»; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв № б/н вiд 07.04.2017р

