
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

15.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 9 

(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). 

 

голова правлiння-генеральний 

директор 

 

 

 

Калапа Сергiй Георгiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 25006, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 05784437 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (0522) 395322 , 395309 

6. Адреса електронної пошти: 

 etantsura@elvorti.com 

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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

  

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://elvorti.com/documents/osobaya-i

nformatsiya/osobennaya-informatsiya/ 15.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (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 

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова наглядової ради Штутман Павло Леонідович  0,961452 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження  голови 

наглядової ради: 

Штутмана Павла Леонідовича,   

розмір пакета акцій: 0,9615%.  

На посаді перебував з 26.04.2018 року.  

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

14.04.2021 припинено 

повноваження 

член наглядової ради Попов Михайло Іванович  0,517081 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження  члена 

наглядової ради  

Попова Михайла Івановича,   

розмір пакета акцій: 0,517081%.  

На посаді перебував з 26.04.2018 року.  

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

14.04.2021 припинено 

повноваження 

член наглядової ради 

(представник акціонера) 

Стонога Валентин Михайлович   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження  члена 

наглядової ради  

Стоноги Валентина Михайловича (представника акціонера ПрАТ "Ельворті Груп"),   

розмір пакета акцій: 0%.  

На посаді перебував з 26.04.2018 року.  

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

14.04.2021 припинено 

повноваження 

член наглядової ради 

(представник акціонера) 

Штутман Михайло Павлович   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження  члена 

наглядової ради  

Штутмана Михайла Павловича (представника акціонера ПрАТ "Ельворті Груп"),   

розмір пакета акцій: 0%.  



На посаді перебував з 26.04.2018 року.  

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

14.04.2021 припинено 

повноваження 

член наглядової ради 

(представник акціонера) 

Щербина Ольга Володимирівна   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, припинено повноваження  члена 

наглядової ради  

Щербини Ольги Володимирівни (представника акціонера ПрАТ "Ельворті Груп"),   

розмір пакета акцій: 0%.  

На посаді перебував з 26.04.2018 року.  

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

14.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії Злотнікова Вікторія Ігорівна  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії, припинено повноваження голови 

Ревізійної комісії  

Злотнікової Вікторії Ігорівни,   

розмір пакета акцій: 0%.  

На посаді перебував з 22.04.2016 року.  

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

14.04.2021 припинено 

повноваження 

член Ревізійної комісії Ковтун Роман Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії, припинено повноваження члена  

Ревізійної комісії  

Ковтун Романа Володимировича,   

розмір пакета акцій: 0%.  

На посаді перебував з 22.04.2016 року.  

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

14.04.2021 припинено 

повноваження 

член Ревізійної комісії 

(представник акціонера) 

Резнiкова Галина Євгенїiвна  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії, припинено повноваження члена  

Ревізійної комісії  

Резнiкової Галини Євгенїiвни (представника ПрАТ "Торговий дім "Червона зірка"),   

розмір пакета акцій: 0%.  

На посаді перебував з 22.04.2016 року.  

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

14.04.2021 обрано член Наглядової ради Штутман Павло Леонідович  0,961452 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової 



ради  

Штутмана Павла Леонідовича,   

розмір пакета акцій: 0,9615%.  

Обраний як акціонер. 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 07.04.2008 по теперішній час директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп".  

На посаду  обраний терміном на 3 роки 

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

14.04.2021 обрано Голова Наглядової ради Штутман Павло Леонідович  0,961452 

Зміст інформації: 

Згідно рішення Наглядової ради Товариства від 14.04.21 року в зв"язку  з обранням нового складу Наглядової ради, серед членів  новообраної Наглядової ради обрано 

Голову Наглядової ради Штутмана Павла Леонідовича,   

розмір пакета акцій: 0,9615%.  

Обраний до складу Наглядової ради як акціонер. 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 07.04.2008 по теперішній час директор з розвитку ПрАТ "Гідросила Груп".  

На посаду  обраний терміном на 3 роки 

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

14.04.2021 обрано член Наглядової ради Попов Михайло Іванович  0,517081 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової 

ради  

Попова Михайла Івановича,   

розмір пакета акцій: 0,517081%.  

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград,  вул. Орджонікідзе, 7, оф.106,  

розмір пакету акцій 84,679206%.  

Протягом останніх 5 років обіймав посади:з 07.12.2009 по 01.02.2012 р. заступник директора ТОВ "КУА "Партнер - Інвест"; з 01.02.2012 р. по теперішній час директор 

ТОВ "КУА "Партнер - Інвест" 

На посаду  обраний терміном на 3 роки 

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

14.04.2021 обрано член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Стонога Валентин Михайлович   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової 

ради  

Стоногу Валентина Михайловича,   

розмір пакета акцій: 0,%. 

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград,  вул. Орджонікідзе, 7, оф.106,  

розмір пакету акцій 84,679206%.  

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 27.08.2007 р. по теперішній час директор фінансового управління ПрАТ "Гідросила Груп". 

На посаду  обраний терміном на 3 роки 

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



14.04.2021 обрано член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Штутман Михайло Павлович   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової 

ради  

Штутман Михайло Павлович,   

розмір пакета акцій: 0,%. 

Обраний як представник акціонера Штутмана Павла Леонідовича розмір пакету акцій 0,961452% 

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: тимчасово не працює 

На посаду  обраний терміном на 3 роки 

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

14.04.2021 обрано член Наглядової ради 

(представник акціонера) 

Васильченко Сергій Сергійович   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради, обрано на посаду члена наглядової 

ради  

Васильченко Сергій Сергійович  

розмір пакета акцій: 0,%. 

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград,  вул. Орджонікідзе, 7, оф.106,  

розмір пакету акцій 84,679206%.  

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 03.11.2015 р. до 03.02.2016 р., Кіровоградська міська рада, начальник управління власності та приватизації комунального 

майна; з 04.02.2016 р. до 03.02.2020 р., Новоархангельська районна державна адміністрація, голова Новоархангельської районної адміністрації; з 09.03.2020 р. до 

03.03.2021 р. отримував допомогу по безробіттю; з 15.03.2021 р. по теперішній час, ПрАТ "Гідросила Груп", заступник директора  фінансового управління з 

корпоративних питань.  

На посаду  обраний терміном на 3 роки 

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

14.04.2021 обрано Член ревізійної комісії Чернецова Ірина Петрівна  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів ревізійної комісії, обрано на посаду члена ревізійної 

комісії:  

Чернецову Ірину Петрівну  

розмір пакета акцій: 0,%.  

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград,  вул. Орджонікідзе, 7, оф.106,  

розмір пакету акцій 84,679206%.  

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 14.05.2015 р. до 20.06.2017 р., Виконавчий комітет Подільської районної у місті Кропивницькому ради, провідний спеціаліст 

відділу прийому громадян Центру соціальних виплат та компенсацій; з 17.07.2017 р. отримувала допомогу по безробіттю; з 16.06.2020 р. по теперішній час, ПрАТ 

"Гідросила Груп", керівник контрольно-ревізійної групи. 

На посаду  обраний терміном на 5 років 

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



14.04.2021 обрано Член ревізійної комісії Ворона Ольга Анатоліївна   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів ревізійної комісії, обрано на посаду члена ревізійної 

комісії:  

Ворону Ольгу Анатоліївну,   

розмір пакета акцій: 0,%. 

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" код 35720494, розмір пакету акцій 84,679206%. Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 11.06.2004 р. до 31.03.2016 р. - Управління пенсійного фонду України в м. Кіровограді Кіровоградської області, спеціаліст І 

категорії, провідний спеціаліст, головний спеціаліст з призначення пенсій в Ленінському районі, головний спеціаліст з призначення пенсій відділу з прийому  та 

обслуговування громадян за принципом "єдиного вікна", головний спеціаліст відділу обслуговування та розгляду звернень громадян, головний спеціаліст відділу 

обслуговування громадян; з 01.04.2016 р. до 13.06.2016 р. - головний спеціаліст відділу обслуговування громадян № 1 Кіровоградського об'єднане управління Пенсійного 

фонду України Кіровоградської області; з 29.06.2016 р. до 13.11.2016 р. отримувала допомогу по безробіттю; з 14.11.2016 р. до  22.12.2017 р. - Управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету Фортечної районної у місті Кропивницькому ради, спеціаліст І категорії відділу з виплати допомог та компенсацій управління, 

провідний спеціаліст відділу з прийому громадян центру по наданню державних допомог управління соціального захисту населення виконавчого комітету Кіровської 

районної у місті Кіровограді ради; з 04.12.2017 р. до 18.01.2018 р. отримувала допомогу по безробіттю; з 01.02.2018 р. до 18.04.2018 р. отримувала допомогу по 

безробіттю; з 17.04.2019 р. до 18.11.2019 р. Кіровоградське РУ Держмолодьжитло, економіст, головний бухгалтер; з 12.12.2019 р. по теперішній час, ПрАТ "Гідросила 

ГРУП", бухгалтер-ревізор І категорії. 

На посаду  обраний терміном на 5 років 

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

14.04.2021 обрано Член ревізійної комісії Рєзнікова Галина Євгеніївна   0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 14.04.21 року в зв"язку із закінченням терміну повноважень членів ревізійної комісії, обрано на посаду члена ревізійної 

комісії:  

Рєзнікову Галину Євгеніївну  

розмір пакета акцій: 0,%.  

Обраний як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, оф.106,  

розмір пакету акцій 84,679206%.  

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 01.06.2004 р., Приватне акціонерне товариство "Гідросила Груп", економіст 2-ої категорії фінансово - економічного відділу 

управління фінансів і економіки; з 01.12.2014 р. по теперішній час, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Партнер - Інвест", 

головний бухгалтер. 

На посаду  обраний терміном на 5 років 

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

14.04.2021 обрано Голова ревізійної комісії Чернецова Ірина Петрівна  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення ревізійної комісії Товариства від 14.04.21 року в зв"язку  з обранням нового складу ревізійної комісії, серед членів новообраної ревізійної комісії обрано 

голову ревізійної комісії:  

Чернецову Ірину Петрівну  

розмір пакета акцій: 0,%.  

Обрана до складу ревізійної комісії як представник акціонера ПрАТ "Ельворті Груп" код 35720494, місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. 



Орджонікідзе, 7, оф.106,  розмір пакету акцій 84,679206%.  

Не є акціонером АТ "Ельворті" 

Протягом останніх 5 років обіймав посади: з 14.05.2015 р. до 20.06.2017 р., Виконавчий комітет Подільської районної у місті Кропивницькому ради, провідний спеціаліст 

відділу прийому громадян Центру соціальних виплат та компенсацій; з 17.07.2017 р. отримувала допомогу по безробіттю; з 16.06.2020 р. по теперішній час, ПрАТ 

"Гідросила Груп", керівник контрольно-ревізійної групи. 

На посаду  обраний терміном на 5 років 

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

 


