
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

02.05.2019 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 
№ 5 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Голова 
правлiння       Нгуен Микола 

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

 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ОВОЧЕВЕ" 

2. Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 

3. Місцезнаходження  67810 Одеська область, Овiдiопольський р-н, с. Петродолинське 
вул. Виноградна, 71 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 21036730 

5. Міжміський код та телефон, факс  /048/ 741-57-59 /048/ 741-57-59 

6. Адреса електронної пошти ovocheve@emitent.net.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. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  ovocheve.informs.net.ua 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 

26.04.2019 припинено 
повноваження Голова ревiзiйної комiсiї Нгуєн Хоанг Зуй  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Нгуєн Хоанг Зуй припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: змiна власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 

26.04.2019 припинено 
повноваження Член ревiзiйної комiсiї Чан Ле Нган  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Чан Ле Нган припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: змiна власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 

 

26.04.2019 припинено 
повноваження Голова Наглядової ради Нгуєн Хоанг Лан  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження Голови Наглядової ради Нгуєн Хоанг Лан припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2018р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: змiна власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 

 

26.04.2019 припинено 
повноваження Член Наглядової ради Нгуєн Ван Тхiнь  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження Члена Наглядової ради Нгуєн Ван Тхiнь припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2018р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: змiна власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 

Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 



 

26.04.2019 припинено 
повноваження Член Наглядової ради Нгуен Ван Зан  0.00000 

Зміст інформації 
Повноваження Члена Наглядової ради Нгуен Ван Зан припинено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 28.04.2018р. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. 
Пiдстава рiшення: змiна власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 

 
26.04.2019 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Гайдаржи Надiя Дмитрiвна  27.50000 

Зміст інформації 
Голову Ревiзiйної комiсiї Гайдаржи Надiю Дмитрiвну обрано 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 27.50000%  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - фармацевт. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства та Ревiзiйною комiсiєю. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання. 

26.04.2019 обрано Член ревiзiйної комiсiї Рейтаров Борис Миколайович  0.00731 
Зміст інформації 
Члена ревiзiйної комiсiї Рейтарова Бориса Миколайовича обрано 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00731%  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - пенсiонер. Рiшення прийнято Загальними 
зборами Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання. 

26.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Волков Валерiй Степанович  25.89224 
Зміст інформації 
Голову Наглядової ради Волкову Валерiя Степановича обрано 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25.89224%  Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Не працював. Рiшення прийнято 
Загальними зборами Товариства та Наглядовою радою. Посадова особа є акцiонером.Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання. 

26.04.2019 обрано Член Наглядової ради Кокоришкiна Надiя Олексiївна  0.00000 
Зміст інформації 
Члена Наглядової ради Кокоришкiну Надiю Олексiївну обрано 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019)  Акцiями Товариства не володiє.   Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Не працювала. Рiшення прийнято Загальними зборами Товариства. 
Посадова особа є представником акцiонера Осiченко Людмили Iванiвни. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання. 

26.04.2019 обрано Член Наглядової ради Хрiстова Олена Iванiвна  27.50000 
Зміст інформації 
Члена Наглядової ради Хрiстову Олену Iванiвну обрано 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 27.50000%  Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Не працювала. Рiшення прийнято Загальними зборами 
Товариства. Посадова особа є акцiонером. Обгрунтування змiн: рiшення власникiв. Пiдстава рiшення: згода на обрання. 

 
26.04.2019 звільнено Голова Правлiння Нгуен Микола  0.00000 

Зміст інформації 
Голова Правлiння Нгуен Микола звiльнено з 12.05.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.09.2015 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава рiшення: 
змiна власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 

26.04.2019 призначено Голова Правлiння Христов Денис Семенович  0.00000 
Зміст інформації 
Голову Правлiння Христова Дениса Семеновича призначено з 13.05.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу до вiдкликання, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - охоронець. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства. 
Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава рiшення: згода на обрання. 

26.04.2019 звільнено Член Правлiння Кокоришкiна Надiя Олексiївна  0.00000 
Зміст інформації 
Члена Правлiння Кокоришкiну Надiю Олексiївну звiльнено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.04.2017р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. 
Пiдстава рiшення: змiна власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 

26.04.2019 призначено Член Правлiння Осiченко Людмила Iванiвна  1,28000 
Зміст інформації 
Члена Правлiння Осiченко Людмилу Iванiвну призначено 26.04.2019 р.(дата вчинення дiї 26.04.2019) Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 1,28000%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу до вiдкликання, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв Не працювала. Рiшення прийнято Наглядовою 
радою Товариства. Обгрунтування змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава рiшення: згода на обрання. 
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