
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента 
 

1. Загальні відомості: 

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ» 

1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство  

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01553054 

1.4.Мсіцезнаходження емітента Україна, м. Кіровоград, вул. Роднікова, 88. 

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(0522) 27-68-56, факс 27-71-78  
 

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://roshenkr.com.ua/  

1.7.Електорнна поштова адреса емітента roshen@kw.ukrtel.net  

1.8. Дата вчинення події 24  квітня 2015 р. 

1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення: 

2.1. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»   24  квітня 2015  р. прийняте рішення про звільнення (припинення 
повноважень)    Солдецької Олени Миколаївни (Паспорт серії  ЕА № 766138,  виданий Кіровським 
РВ УМВС України в Кіровоградській області 12 липня 2000 р.) з посади Голови  Ревізійної комісії  
ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого рішення: закінчення терміну,  на який особу було 
обрано на дану посаду.  Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 
рішення загальними зборами акціонерів  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  Особа перебувала на 
даній посаді   1  рік. Особа володіє 00, 00 шт. простих іменних акцій, що складає   00,00 % 
статутного  капіталу  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

 
2.2. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»   24  квітня 2015  р. прийняте рішення про звільнення (припинення 
повноважень)  Короткого  Геннадія  Геннадійовича  (Паспорт серії ЕВ № 116574,  виданий 
Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 18 січня 2006 року)    
з посади  члена   Ревізійної комісії  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого рішення: 
закінчення терміну,  на який особу було обрано на дану посаду.  Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  Особа перебувала на даній посаді   1  рік. Особа володіє  00, 00    шт. 
простих іменних акцій, що складає  00, 00 % статутного  капіталу  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  
Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
2.3. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства 

«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»   24  квітня 2015  р. прийняте рішення про звільнення (припинення 
повноважень)  Василишина Валерія Володимировича (Паспорт серії ЕА № 640507,  виданий 
Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області     14 липня 1999 року)    з посади  члена   
Ревізійної комісії  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого рішення: закінчення терміну,  на 
який особу було обрано на дану посаду.  Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  Особа 
перебувала на даній посаді   1  рік. Особа володіє  00, 00    шт. простих іменних акцій, що складає  
00, 00 % статутного  капіталу  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  Особа  непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

 

http://roshenkr.com.ua/
mailto:roshen@kw.ukrtel.net


       2.4. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  24 квітня 2015   р. прийняте рішення про призначення (обрання)  
Солдецької Олени Миколаївни (Паспорт серії  ЕА № 766138,  виданий Кіровським РВ УМВС України 
в Кіровоградській області 12 липня 2000 р.) на посаду члена Ревізійної комісії   ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  терміном до дати наступних річних  загальних зборів акціонерів ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів   ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».   Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  з  2010р. 
по  2011р.- юрисконсульт ТОВ «Центрально-Українська консалтингова компанія», з 01.04.2011 р.  
по теперішній час  юрисконсульт ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  Особа володіє  00, 00 шт. простих 
іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу   ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Особа  
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
           2.5. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства  
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»   24  квітня 2015   р. прийняте рішення про призначення (обрання)  
Короткого  Геннадія  Геннадійовича  (Паспорт серії ЕВ № 116574,  виданий Кіровським ВМ 
Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 18 січня 2006 року)  на посаду члена 
Ревізійної комісії   ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  терміном до дати наступних річних  загальних 
зборів акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними 
зборами акціонерів   ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».   Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх п’яти років:  з 05.10.2009 р.  по  20.01.2010 р.  – торговий представник ТОВ «Ходак»,  з 
09.02.2010 р. по 01.04.2011 р. - торговий агент ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ», з 01.04.2011 р.   по 
теперішній час -  менеджер з оптової торгівлі ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Особа володіє  00, 00 
шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу   ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». 
Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
2.5. Річними загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства  

«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»   24 квітня 2015   р. прийняте рішення про призначення (обрання)    
Василишина Валерія Володимировича (Паспорт серії ЕА № 640507,  виданий Ленінським РВ УМВС 
України в Кіровоградській області     14 липня 1999 року)  на посаду члена Ревізійної комісії   ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  терміном до дати наступних річних  загальних зборів акціонерів ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого рішення: пропозиція акціонера. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів   ПАТ 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».   Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:    з  
18.05.2005 р. по  01.03.2010 р. - мерчендайзер  ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ», з  01.03.2010 по  
01.01.2012 – менеджер з оптової торгівлі ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»,  з  01.02.2013 -  по 
теперішній час  менеджер з логістики ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»;      Особа володіє  00, 00 шт. 
простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу   ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». 
Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
2.6. Ревізійною комісією  Публічного акціонерного товариства  «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  24 

квітня 2015   р. прийняте рішення про призначення (обрання)  Солдецької Олени Миколаївни 
(Паспорт серії  ЕА № 766138,  виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області 12 
липня 2000 р.) на посаду  Голови  Ревізійної комісії   ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  терміном до 
дати наступних річних  загальних зборів акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого 
рішення: необхідність обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу 
Ревізійної комісії, обраного загальними зборами акціонерів ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Ревізійною 
комісією    ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».   Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти 
років:  з  2010р. по  2011р.- юрисконсульт ТОВ «Центрально-Українська консалтингова компанія», з 
01.04.2011 р.  по теперішній час  юрисконсульт ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ».  Особа володіє  00, 00 
шт. простих іменних акцій, що складає 00,00 % статутного капіталу   ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». 
Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 



2.7. Наглядовою радою  Публічного акціонерного товариства  «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  24 
квітня 2015   р. прийняте рішення про відкликання (припинення повноважень)   Яворського Ігоря 
Олеговича   (Паспорт серії НК № 487575, виданий Деснянським ВМУМВС України у Чернігівській 
області 13 березня  1998 р.) з посади Генерального   Директора  Публічного акціонерного 
товариства  «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Підстава такого рішення: закінчення терміну,  на який особу 
було обрано на дану посаду.  Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб:  
прийняття рішення  Наглядовою радою  Товариства. На даній  посаді особа  перебувала  1 (один) 
рік.   Особа  володіє  00 (нуль) шт. акцій, що становить 00, 00 %  Статутного капіталу Емітента. Особа  
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 
2.8. Наглядовою радою  Публічного акціонерного товариства  «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»   24 

квітня 2015  р. прийняте рішення про обрання (призначення)  Яворського Ігоря Олеговича   
(Паспорт серії НК № 487575, виданий Деснянським ВМУМВС України у Чернігівській області 13 
березня  1998 р.)  на посаду  Генерального Директора  Публічного акціонерного товариства 
«УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»  терміном на 1 (один) рік.  Підстава такого рішення: необхідність 
переобрання особи на новий термін.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових 
осіб:  прийняття рішення Наглядовою радою. Інші посади, які обіймала дана особа протягом 
останніх п'яти років: менеджер із збуту територіального відділу реалізації ДП «КК «Рошен», 
Генеральний Директор ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ». Особа  володіє 00 (нуль) шт. акцій, що 
становить 00, 00 %  Статутного капіталу Емітента.   Особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. 

3.Підпис: 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України: 

 
Генеральний Директор ПАТ «УКРОПТКУЛЬТТОВАРИ»                                                   Яворський І. О. 

 
 


