
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. 

  

  
Директор       Панчук Іван Дмитрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   14.05.2015 
        (дата) 
         
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Приватне акціонерне товариство "Славутський 

хлібозавод" 
  
2. Організаційно-правова форма   Приватне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   30000, м.Славута, вул.Церковна, 29 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00380445 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (03842) 23497, 23458 
  
6. Електронна поштова адреса   slavhz@emitent.km.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   15.05.2015 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

     

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  slavhlib.km.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   15.05.2015       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
14.05.2015 Звільнено Головний бухгалтер Приватного 

акціонерного товариства 
«Славутський хлібозавод» 

Степанюк Андрій Сергійович НА, №437580, 26.03.1998, 
Ярмолинецьким РВ УМВС 
України в Хмельницькій області 

0,050400 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись на підставі наказу від 14.05.2015р. директора ПрАТ”Славутський хлібозавод” про звільнення Степанюка А.С.  з посади головного бухгалтера 
ПрАТ”Славутський хлібозавод”за власним бажанням.Володіє часткою в статутному капіталі 0,0504 %, перебував на займаній посаді на протязі 13 років, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

14.05.2015 Призначено Головний бухгалтер Приватного 
акціонерного товариства 
«Славутський хлібозавод» 

Федорчук Василь Васильович НА, №483028, 13.04.1998, 
Славутським МВ УМВСУ в 
Хмельницькій області 

0,000000 

Зміст інформації: 
Зміни відбулись на підставі наказу директора ПрАТ”Славутський хлібозавод” від 15.05.2015р. про призначення Федорчука В.В. на посаду головного бухгалтера 
ПрАТ”Славутський хлібозавод”. Акціями ПрАТ”Славутський хлібозавод” не володіє, останні п'ять років перебував на посаді головного державного ревізора 
інспектора відділу податкового аудиту юридичних осіб Славутської ОДПІ, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, на посаду головного 
бухгалтера призначений безстроково. 

 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.05  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 

 


