
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ОЛIЯЖИРКОМБIНАТ" 

2. Код за ЄДРПОУ 00373847 

3. Місцезнаходження 69014, м.Запорiжжя, Харчова б.3 

4. Міжміський код, телефон та факс 
(061)289-47-11; 287-20-57 (061)289-47-11; 

287-20-57 

5. Електронна поштова адреса info@zmgk.zp.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

zmgk.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Посадова особа Голова правлiння Непочатов Андрiй Вiкторович (фiзична особа не надала згоди 

на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 09.09.2016 р.; володiє 0 

акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа 

володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа 

перебувала 2 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що 

прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова рада , причина прийняття цього 

рiшення: за рiшенням Наглядової ради ; пiдстави: подання Непочатовим А.В. Наглядовiй радi 

заяви про припинення його повноважень в якостi Голови Правлiння Товариства. 

Посадова особа Голова правлiння Закерничний Андрiй Васильович (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 05.09.2016 р. (приступає до 

виконання обов'язкiв з 09.09.2016р.); володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу 

емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в 

грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Директор виробничого пiдроздiлу; Директор з виробництва; непогашених судимостей за 

корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. Орган, що 

прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада , причина прийняття цього рiшення: обрання 

нового складу Правлiння товариства; пiдстава: Рiшення Наглядової ради. 

Посадова особа Член правлiння Венедиктов Юрiй Вiкторович (фiзична особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посадi 09.09.2016 р.; володiє 0 акцiями, 

що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в 

статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 

3 роки 5 мiсяцiв;; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що 

прийняв рiшення про припинення повноважень - Наглядова рада , причина прийняття цього 

рiшення: за рiшенням Наглядової ради ; пiдстави: подання Венедиктовим Ю.В. Наглядовiй радi 

заяви про припинення його повноважень в якостi члена Правлiння Товариства. 

Посадова особа Член правлiння Муравйова Тетяна Володимирiвна (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 05.09.2016 р. (приступає до 

виконання обов'язкiв з 09.09.2016р.); володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу 

емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в 



грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

головний бухгалтер; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на 

який обрано особу: 3 (три) роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада; 

причина прийняття цього рiшення: обрання нового складу Правлiння товариства; пiдстава: 

Рiшення Наглядової ради. 

Посадова особа Член правлiння Маркєлов Едуард Володимирович (фiзична особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних) обрана (ний) на посаду 05.09.2016 р. (приступає до 

виконання обов'язкiв з 09.09.2016р.); володiє 0 акцiями, що складає 0% статутного капiталу 

емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в 

грошовому вираженнi становить 0 грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Головний iнженер виробничого пiдроздiлу; начальник технiчного вiддiлу; непогашених 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 (три) роки. 

Орган, що прийняв рiшення про обрання - Наглядова рада; причина прийняття цього рiшення: 

обрання нового складу Правлiння товариства; пiдстава: Рiшення Наглядової ради. 

III. Підпис 

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

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Непочатов Андрiй Вiкторович 

Голова правлiння   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

08.09.2016 

(дата) 

 


