
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Генеральний директор       Авраменко Володимир Федорович 

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

  М.П.  
26.06.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49051, м. Днiпро, вул. Журналiстiв, 11 

4. Код за ЄДРПОУ 

00373882 

5. Міжміський код та телефон, факс 

056 790-16-02 056 790-11-34 

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 26.06.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 123 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  02.07.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

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

в мережі 

Інтернет 
03.07.2018 

 (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 

25.06.2018 
припинено 

повноваження 

Головний 

бухгалтер 

Гаврисьо Ольга 

Михайлiвна 
д/н  0 

Зміст інформації: 

Рiшення про припинення повноважень Гаврисьо О.М. на посадi головного бухгалтера прийнято на пiдставi Наказу 708к вiд 25.06.2018р. у 

зв’язку iз смертю Гаврисьо О.М. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в 

статутному капiталi ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНIПРО». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Загальний строк, протягом якого особа перебувала на посадi з 12.01.2009 року (9 рокiв 5 мiсяцiв 9 днiв). 

25.06.2018 обрано 
Головний 

бухгалтер 

Бондар Катерина 

Михайлiвна 
д/н  0 

Зміст інформації: 

Рiшення про обрання Бондар К.М. на посаду головного бухгалтера прийнято на пiдставi Наказу про переведення № 726к вiд 25.06.2018р. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ 

«КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНIПРО». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

- Заступник головного бухгалтера ПАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «А.В.К.» М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК». 

- Заступник головного бухгалтера ПРАТ «КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «АВК» М. ДНIПРО» 

Строк, на який призначено посадову особу: до переобрання. 

 


