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Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Шалiмов Володимир Iллiч 

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

  М.П.  
02.05.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Агробудмеханiзацiя" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

08300, Бориспiль, Привокзальна,76-А 

4. Код за ЄДРПОУ 

13708491 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(04595)-7-10-27 (04595)-7-25-84 

6. Електронна поштова адреса 

agrobudmekh@ukr.net 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у* 

82 "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 
30.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
agrobudmeh.com в мережі Інтернет 02.05.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 
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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

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) 

1 2 3 4 5 6 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Бойко Катерина Сергiївна  
 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (надалi – 

Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: 

Припинено повноваження посадової особи – Голова Ревiзiйної комiсiї Бойко Катерина Сергiївна (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних ззборiв. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 28.04.2017 р. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Луценко Наталiя 

Вiкторiвна  

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (надалi – 

Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: 

Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї Луценко Наталiя Вiкторiвна (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних ззборiв. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 28.04.2017 р. 

26.04.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Танасiйчук Микола 

Леонтiйович  

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

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) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (надалi – 

Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: 

Припинено повноваження посадової особи – Член Ревiзiйної комiсiї Танасiйчук Микола Леонтiйович (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних). Припинення повноважень вiдбулось за рiшенням загальних ззборiв. Особi не належать акцiї Товариства. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа займала посаду з 28.04.2017 р. 

26.04.2018 обрано 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Корницька Вiра 

Леонiдiвна  

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (надалi – 

Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: 

Обрано на посадi особу – Голова Ревiзiйної комiсiї Корницька Вiра Леонiдiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 

обрано в зв'язку з припиненням повноважень складу попередньої Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник мiського голови Бориспiльська мiська рада Київської областi. 

Особi не належать акцiї Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки. 

26.04.2018 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Луценко Наталiя 

Вiкторiвна  

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (надалi – 

Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: 

Обрано на посадi особу – Член Ревiзiйної комiсiї Луценко Наталiя Вiкторiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу 

обрано в зв'язку з припиненням повноважень складу попередньої Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

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) 

1 2 3 4 5 6 

немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер вiп клiєнтiв ПАТ КБ "Правекс-банк". Особi не належать акцiї 

Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки. 

26.04.2018 обрано 

Член 

Ревiзiйної 

комiсiї  

Танасiйчук Микола 

Леонтiйович  

 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

26.04.2018 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНIЗАЦIЯ" (надалi – 

Товариство) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб: 

Обрано на посадi особу – Член Ревiзiйної комiсiї Танасiйчук Микола Леонтiйович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 

Особу обрано в зв'язку з припиненням повноважень складу попередньої Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: майстер ВО "Укренергожитлобуд". Особi не належать акцiї 

Товариства. Посадову особу обрано строком на три роки. 

 


