
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       Кузьмiна Вiра Миколаївна 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

13.04.2016   М.П.  
(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Каланчацький комбiнат хлiбопродуктiв" 
2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження 

75822, смт. Мирне, Каланчацького району, Херсонської областi, - 
4. Код за ЄДРПОУ 

00952344 
5. Міжміський код та телефон, факс 

0553039177 0553039177 
6. Електронна поштова адреса 

00952344@privateinvest.com.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* № 71 (2325) Відомості НКЦПФР 13.04.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.kkhp.pat.ua в мережі Інтернет 13.04.2016 

 (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 

08.04.2016 припинено 
повноваження 

голова 
Наглядової 

ради 

Шмiдт Жанна 
Володимирiвна 

75 00 471025 
29.06.2001 УВД Металлургического района г. 

Челябинска 
0.00002 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- достроково припинено повноваження голови Наглядової ради Шмiдт Жанни Володимирiвни (паспорт 75 00 471025 виданий УВД 
Металлургического района г. Челябинска 29.06.2001) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.). Особа 
володiє часткою в статутному капiталi товариства 0.00002%. Особа обiймала дану посаду з 28.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.04.2016 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

Назмутдинова Лiлiя 
Зайнагiтдинiвна 

75 00 551544 
18.12.2000 УВД Курчатовского района г. Челябинска 0 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Назмутдинової Лiлiї Зайнагiтдинiвни (паспорт 75 00 551544 виданий УВД 
Курчатовского района г. Челябинска 18.12.2000) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.). Особа 
акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 28.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

08.04.2016 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

Петрашева Наталiя 
Сергiївна 

75 12 164000 
04.09.2012 УФМС России по Челябинской области в 0.00002 



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 Тракторозаводском районе г. Челябинска 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Петрашевої Наталiї Сергiївни (паспорт 75 12 164000 виданий УФМС России по 
Челябинской области в Тракторозаводском районе г. Челябинска 04.09.2012) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н 
вiд 08.04.2016р.). Особа володiє часткою в статутному капiталi товариства 0.00002%. Особа обiймала дану посаду з 28.04.2015р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.04.2016 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 

Захарова Свiтлана 
Миколаївна 

75 05 784792 
07.07.2006 УВД Калининского района г. Челябинска 0 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Захарової Свiтлани Миколаївни (паспорт 75 05 784792 виданий УВД 
Калининского района г. Челябинска 07.07.2006) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.). Особа 
акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 28.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

08.04.2016 припинено 
повноваження 

член 
Наглядової 

ради 
Тряпiцин Сергiй Петрович 

29 07 234997 
17.12.2007 ТП УФМС России по Калужской области в 

Мешовском районе 
0 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 



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 

а саме: 
- достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Тряпiцина Сергiя Петровича (паспорт 29 07 234997 виданий ТП УФМС России 
по Калужской области в Мешовском районе 17.12.2007) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.). 
Особа акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 28.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

08.04.2016 припинено 
повноваження ревiзор Грибушенков Дмитро 

Анатолiйович 
75 03 278732 

10.04.2003 УВД Калининского района г. Челябинска 0 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- достроково припинено повноваження ревiзора товариства Грибушенкова Дмитра Анатолiйовича (паспорт 75 03 278732 виданий УВД 
Калининского района г. Челябинска 10.04.2003) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.). Особа 
акцiями товариства не володiє. Особа обiймала дану посаду з 28.04.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

08.04.2016 обрано 
голова 

Наглядової 
ради 

Шмiдт Жанна 
Володимирiвна 

75 00 471025 
29.06.2001 УВД Металлургического района г. 

Челябинска 
0.00002 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- обрано на посаду члена та голови Наглядової ради Шмiдт Жанну Володимирiвну (паспорт 75 00 471025 виданий УВД Металлургического 
района г. Челябинска 29.06.2001) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.) та рiшення Наглядової 
ради (протокол б/н вiд 08.04.2016р.). Особа володiє часткою в статутному капiталi товариства 0.00002%. Особу обрано на 3 роки. До обрання 
займала посади начальника юридичної служби, голови Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 



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 

злочини не має. 

08.04.2016 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Петрашева Наталья 
Сергiївна 

75 12 164000 
04.09.2012 УФМС России по Челябинской области в 

Тракторозаводском районе г. Челябинска 
0.00002 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- обрано на посаду члена Наглядової ради Петрашеву Наталью Сергiївну (паспорт 75 12 164000 виданий УФМС России по Челябинской 
области в Тракторозаводском районе г. Челябинска 04.09.2012) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 
08.04.2016р.). Особа володiє часткою в статутному капiталi товариства 0.00002%. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала посади 
юрисконсульта, начальника вiддiлу, члена наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.04.2016 обрано 
член 

Наглядової 
ради 

Юревич Валерiй 
Михайлович 

75 00 796893 
28.12.2001 УВД Центрального р-на города Челябинска 99.1208 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- обрано на посаду члена Наглядової ради Юревича Валерiя Михайловича (паспорт 75 00 796893 виданий УВД Центрального р-на города 
Челябинска 28.12.2001) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.). Особа володiє часткою в 
статутному капiталi товариства 99,1208%. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала посади заступника генерального директора, 
генерального директора. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.04.2016 обрано ревiзор Грибушенков Дмитро 
Анатолiйович 

75 03 278732 
10.04.2003 УВД Калининского района г. Челябинска 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 

Зміст інформації: 

08.04.2016р. рiчними загальними зборами товариства прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень та обрання посадових осiб, 
а саме: 
- обрано на посаду ревiзора товариства Грибушенкова Дмитра Анатолiйовича (паспорт 75 03 278732 виданий УВД Калининского района г. 
Челябинска 10.04.2003) на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол № б/н вiд 08.04.2016р.). Особа акцiями товариства не 
володiє. Особу обрано на 3 роки. До обрання займала посади заступника фiнансового директора, члена Ревiзiйної комiсiї, ревiзора. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 


