
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.  

 

Генеральний директор       Гаряжа Олег Iванович 

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

  М.П.  
03.05.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "А.В.К." М. 

ДНIПРОПЕТРОВСЬК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 11 

4. Код за ЄДРПОУ 

00373882 

5. Міжміський код та телефон, факс 

056 790-22-28 056 790-11-34 

6. Електронна поштова адреса 

konstantin.marchenko@avk.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 84 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  05.05.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://dnkf.avk.ua/ua/shareholders/ 

в мережі 

Інтернет 
10.05.2017 

 (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 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 

28.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Гавшин Василь 

Вiкторович 
 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» прийнято рiшення (Протокол № 37 

вiд 28 квiтня 2017 року) припинити повноваження Члена Наглядової Ради Гавшина Василя Вiкторовича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi 1 рiк. 

28.04.2017 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Самсонов Олександр 

Анатолiйович 
 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» прийнято рiшення (Протокол № 37 

вiд 28 квiтня 2017 року) припинити повноваження Голови Наглядової Ради Самсонова Олександра Анатолiйовича . 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi 2 роки. 

28.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 
Радчук Андрiй Вiкторович   0 



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 

Ради 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» прийнято рiшення (Протокол № 37 

вiд 28 квiтня 2017 року) припинити повноваження Члена Наглядової Ради Радчука Андрiя Вiкторовича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi 1 рiк. 

28.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради  

Бабець Роман 

Володимирович  
 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» прийнято рiшення (Протокол № 37 

вiд 28 квiтня 2017 року) припинити повноваження Члена Наглядової Ради Бабець Романа Володимировича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi 1 рiк. 

28.04.2017 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

Ради 

Приставакiна Лариса 

Миколаївна  
 0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК» прийнято рiшення (Протокол № 37 



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 

вiд 28 квiтня 2017 року) припинити повноваження Члена Наглядової Ради Приставакiної Лариси Миколаївни. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  

Не володiє часткою в статутному капiталi ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi 1 рiк. 

 


