
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
26.04.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 1043 
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Генеральний директор     Крилов Андрій Юрійович  
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ 

КОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 20202 Черкаська область, Звенигородський район, мiсто Звенигородка, вулиця 

Козачанська, будинок 35 А 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00447818 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0 (4740) 2-28-23, 2-50-08 

6. Адреса електронної пошти 

 igor.teliga@zvenigora.com, 00447818@afr.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

www.zvenigora.co

m 26.04.2019 

 (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 або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової 

ради-представник акціонера 

П'єр де Верон (Pierre de VERON)  - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження Голови Наглядової ради П'єра де Верона (Pierre de VERON) , 

що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 

99,967203%). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі 

товариства. Особа перебувала на посаді  з  11.12.2018  року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

П'єр Лавернь (Pierre LAVERGNE) - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження члена Наглядової ради П'єра Лаверня (Pierre LAVERGNE), 

що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 

99,967203%). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі 

товариства. Особа перебувала на посаді з 11.12.2018  року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

Стефен Бушайє (Stephen BOUCHAYER) - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження члена Наглядової ради Стефена Бушайє (Stephen 

BOUCHAYER) , що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі 

товариства 99,967203%). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою у 

статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 11.12.2018  року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

Антуан Отран (Antoine AUTRAN) - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження члена Наглядової ради Антуана Отрана (Antoine AUTRAN) , 

що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 

99,967203%). Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі 

товариства. Особа перебувала на посаді з 11.12.2018  року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

Теліга Ігор Іванович (TELIGA Igor Ivanovych) - 0,000154 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження члена Наглядової ради Теліги Ігоря Івановича (TELIGA Igor 



Ivanovych) , що є представником акціонера юридичної особи САВЕНСІЯ ФРОМАЖ енд ДЕЙРІ ЄВРОПА, 351014352, ФРАНЦІЯ (частка в статутному капіталі товариства 

99,967203%). Посадова особа є акціонером і володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 0,000154 % від статутного капіталу товариства.  

Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобрання Голови та членів Наглядової ради.  Особа перебувала на посаді з  11.12.2018  року до 25.04.2019 року. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Голова Наглядової 

ради-представник акціонера 

П'єр де Верон (Pierre de VERON)  - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року 

обрано Головою Наглядової ради П'єра де Верона (Pierre de VERON) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), 

Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою в статутному капіталі 

товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

П'єр Лавернь (Pierre LAVERGNE) - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року 

обрано Членом Наглядової ради П'єра Лаверня (Pierre LAVERGNE) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), 

Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою в статутному капіталі 

товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

Стефен Бушайє (Stephen BOUCHAYER) - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року 

обрано Членом Наглядової ради Стефена Бушайє (Stephen BOUCHAYER) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), 

Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою в статутному капіталі 

товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

Антуан Отран (Antoine AUTRAN)  - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року 

обрано Членом Наглядової ради Антуана Отрана (Antoine AUTRAN) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy Europe), 

Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Посадова особа не є акціонером і не володіє часткою в статутному капіталі 

товариства. Особа обрана на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Член Наглядової 

ради-представник акціонера 

Теліга Ігор Іванович (TELIGA Igor Ivanovych) - 0,000154 

Зміст інформації: 

У зв`язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року 

обрано Членом Наглядової ради Телігу Ігоря Івановича (TELIGA Igor Ivanovych) (представник акціонера Савенсія Фромаж енд Дейрі Європа (Savencia Fromage & Dairy 



Europe), Франція, 351014352, частка акціонера в статутному капіталі товариства 99,967203%). Посадова особа є акціонером і володіє акціями товариства, розмір пакета 

акцій, який належить особі, 0,000154 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор з ЛР ПАТ "ЗСК". 

Особа обрана на посаду на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії ПАССО Ерік (PASSOT Eric) - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження Голови Ревізійної Комісії ПАССО Ерік (PASSOT Eric).  

Підстава для припинення повноважень: у зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства.  Посадова особа не володіє часткою у статутному 

капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018  року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Михайлик Людмила Микитівна - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження члена Ревізійної Комісії Михайлик Людмили Микитівни. 

Підстава для припинення повноважень: у зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства. Посадова особа не володіє часткою у статутному 

капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018  року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Кузьменко Андрій Володимирович - 0,000001 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК"  від 25.04.2019 року припинено повноваження члена Ревізійної Комісії Кузьменка Андрія Володимировича. 

Підстава для припинення повноважень: у зв'язку з переобрання Ревізійної комісії товариства. Посадова особа є акціонером і володіє акціями товариства, розмір пакета 

акцій, який належить особі, 0,000001 % від статутного капіталу товариства.. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018  року до 25.04.2019 року. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Голова  Ревізійної комісії ПАССО Ерік (PASSOT Eric) - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року обрано 

Головою Ревізійної Комісії ПАССО Еріка (PASSOT Eric), згоди посадової особи на розкриття інформації щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти 

років, не отримано. Посадова особа не володіє часткою у статутномк капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Член Ревізійної комісії Михайлик Людмила Микитівна - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року обрано 

членом Ревізійної комісії Михайлик Людмилу Микитівну. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом 

останніх п'яти років: головний бухгалтер ПАТ "ЗСК". Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

25.04.2019 обрано Член Ревізійної комісії Кузьменко Андрій Володимирович - 0,000001 

Зміст інформації: 

У зв`язку з закінченням терміну повноважень Ревізійної Комісії Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2018 року обрано 

члена Ревізійної комісії Кузьменка Андрія Володимировича. Посадова особа особа є акціонером і володіє акціями товариства, розмір пакета акцій, який належить особі, 

0,000001 % від статутного капіталу товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу економіки ПАТ "ЗСК". Особа обрана на 



посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Голова Правління Жіром Кутан (Jerome COUTANT) - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року припинено повноваження Голови Правління Жірома Кутана (Jerome COUTANT). 

Підстава для припинення повноважень: у зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Правління. Посадова особа не володіє часткою у статутному 

капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY) - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року припинено повноваження Члена Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY). 

Підстава для припинення повноважень: у зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Правління. Посадова особа не володіє часткою у статутному 

капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Правління Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI) - 0 

Зміст інформації: 

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року припинено повноваження Члена Правління Франсуа Волфовскі (Francois WOLFOVSKI). 

Підстава для припинення повноважень: у зв`язку з закінченням терміну повноважень Голови та членів Правління. Посадова особа не володіє часткою у статутному 

капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 25.04.2018 року до 25.04.2019 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Голова Правління Жіром Кутан (Jerome COUTANT) - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року обрано Головою 

Правління Жірома Кутана (Jerome COUTANT), згоди посадової особи на розкриття інформації щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти років, не 

отримано. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

25.04.2019 обрано Член Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY) - 0 

Зміст інформації: 

У зв`язку з закінченням терміну повноважень Правління Товариства, рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗСК" від 25.04.2019 року обрано членом 

Правління Олів'є де СІГАЛОНІ (Olivier de SIGALONY), згоди посадової особи на розкриття інформації щодо інших посад, які обіймала особа протягом останніх п'яти 

років, не отримано. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на один рік. Посадова особа непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 


