
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 

 
26.04.2019 

 

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 1-ПО 
 

 
(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)  

 
Генеральний директор       Палiй Олександр Максимович 

 
(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 "КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

08114, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Гореничi, вул.Столична, буд. 1-А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00849304 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(044) 443-92-42 (044) 443-92-30 

6. Адреса електронної пошти 

pasika@co.gks.kiev.ua 

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 
www.ovocheva.pat.ua   26.04.2019 

 
(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 

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 

наглядової 

ради  

Iсаєв Руслан Анатолiйович  - 0 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 

змiст такого рiшення:  

припинено повноваження - Iсаєв Руслан Анатолiйович - представник акцiонера - ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ 

КАПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що дiє як компанiя з управлiння активами в iнтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифiкованого 

венчурного iнвестицiйного фонду «Реал – Iнвест» (код ЄДРIСI – 233529) , Голова наглядової ради , на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв,  

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 19.04.2017 

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

наглядової 

ради  

Терещенко Тетяна 

Василiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 

змiст такого рiшення:  

припинено повноваження - Терещенко Тетяна Василiвна, Член наглядової ради, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв,  



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 

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 19.04.2017 

25.04.2019 обрано 

голова 

наглядової 

ради  

Iсаєв Руслан Анатолiйович - 0 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 

змiст такого рiшення:  

обрано - Iсаєв Руслан Анатолiйович – представник акцiонера - ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПIТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ», що дiє як компанiя з управлiння активами в iнтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифiкованого венчурного 

iнвестицiйного фонду «Реал – Iнвест» (код ЄДРIСI – 233529),голова наглядової ради , на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, 

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) 0%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання;  

iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПIТАЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ»  

25.04.2019 обрано 

член 

наглядової 

ради 

Мiшустiна Людмила 

Павлiвна 
- 0.000003 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 



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 

змiст такого рiшення:  

обрано - Мiшустiна Людмила Павлiвна - акцiонер,член наглядової ради , на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, 

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) 0,000003%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання;  

iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер з розвитку роздрiбної торгiвлi ТОВ "ТД "Калинiвка - Премiум" (код 

ЄДРПОУ: 38947036)/ 

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї  

ТОВ "IНГАС-БУД" 35253175 92.203347 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 

змiст такого рiшення:  

припинено повноваження - ТОВ "IНГАС-БУД", iдентифiкацiйний код юридичної особи 35253175, Голова ревiзiйної комiсiї , на пiдставi 

рiшення загальних зборiв акцiонерiв,  

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 92,203347%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 19.04.2017 

25.04.2019 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Сорока Людмила 

Михайлiвна 
- 0.000248 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 



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 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 

змiст такого рiшення:  

припинено повноваження - Сорока Людмила Михайлiвна,член ревiзiйної комiсiї , на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв,  

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0,000248%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, протягом якого така особа перебувала на посадi - з 19.04.2017 

25.04.2019 обрано 

Голова 

ревiзiйної 

комiсiї  

Зернова Iнна 

Володимирiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 

змiст такого рiшення:  

обрано - Зернова Iнна Володимирiвна – представник акцiонера - ТОВ «Iнгас – Буд»,Голова ревiзiйної комiсiї , на пiдставi рiшення загальних 

зборiв акцiонерiв, 

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) 0%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання;  

iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «Iнгас – Буд» (код ЄДРПОУ: 35253175) 

25.04.2019 обрано 

Член 

ревiзiйної 

комiсiї 

Сердюк Артур Андрiйович - 0.000162 

Зміст інформації: 

найменування уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб - загальнi збори акцiонерiв; 



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 

дата прийняття рiшення - 25.04.2019; 

змiст такого рiшення:  

обрано - Сердюк Артур Андрiйович, Член ревiзiйної комiсiї , на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, 

розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) 0,000162%,  

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 

строк, на який призначено (обрано) особу - до переобрання;  

iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради ПрАТ "Агрофiрма "Теплицi України" (код ЄДРПОУ: 

03359730) 

 


