
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

06.11.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 6 
(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) 

 

 

 

 

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 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 25006 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@redstar.kr.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 інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.elvorti.

com/index.php?part

=static?=ua&cname 06.11.2019 



=about 

 (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 

06.11.2019 припинено 

повноваження 

член правління Дiденко Людмила Станiславiвна  0 

Зміст інформації: 

06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в 

кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме: 

Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та припинено повноваження члена правлiння - директора з економiки та 

фiнансiв Дiденко Людмили Станiславiвни. 

Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на посадi перебувала з 24.11.2016 року 

Згiдно прийнятого наглядовою радою рiшення змiнюється кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi", а саме збiльшено кiлькiсть членiв правлiння на 1 особу (обирається 

до складу правлiння три особи, а припиняються повноваження 2 осiб правлiння). 

 

06.11.2019 припинено 

повноваження 

член правління Придан Юрiй Iвановича  0,0001 

Зміст інформації: 

06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в 

кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме: 

Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та припинено повноваження члена правлiння - технiчного директора Придана 

Юрiя Iвановича. 

Особа володiє акцiями Товариства в розмiрi 0,0001%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на посадi перебував з 24.11.2016 року 

Згiдно прийнятого наглядовою радою рiшення змiнюється кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi", а саме збiльшено кiлькiсть членiв правлiння на 1 особу (обирається 

до складу правлiння три особи, а припиняються повноваження 2 осiб правлiння). 

 

06.11.2019 обрано член правління Безуглий Дмитро Миколайович  0 

Зміст інформації: 

06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в 

кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме: 

Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та обрано до складу правлiння членом правлiння - директора технiчного 

Безуглого Дмитра Миколайовича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-головний технолог продуктової команди 

зернових машин (ПК ЗМ), з 01.07.14р. - начальник бюро ПК ЗМ, з 01.02.16р.-заступник директора з виробництва продуктової команди просапних машин (ПК ПМ), з 

24.06.19р.-директор ПК ПМ, з 19.08.19р. -директор технiчний 

Згiдно прийнятого наглядовою радою рiшення змiнюється кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi", а саме збiльшено кiлькiсть членiв правлiння на 1 особу (обирається 

до складу правлiння три особи, а припиняються повноваження 2 осiб правлiння). 

 



06.11.2019 обрано член правління Риженко Юрiй Володимирович  0 

Зміст інформації: 

06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в 

кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме: 

Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та обрано до складу правлiння членом правлiння - директора з виробництва 

Риженка Юрiя Володимировича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала наступнi посади: З 01.01.14р.-начальник дiльницi №25, З 05.01.15 - 

директор продуктової команди машин малих серiй (ПК ММС), З 01.09.17р.- директор ПК ПМ, З 24.06.19р.-дирктор з виробництва. 

Згiдно прийнятого наглядовою радою рiшення змiнюється кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi", а саме збiльшено кiлькiсть членiв правлiння на 1 особу (обирається 

до складу правлiння три особи, а припиняються повноваження 2 осiб правлiння). 

 

06.11.2019 обрано член правління Пилипенко Дмитро Вiкторович  0 

Зміст інформації: 

06.11.2019 року рiшенням наглядової ради АТ "Ельвортi" (протокол №21 вiд 06.11.2019 року) у зв'язку з виробничою необхiднiстю прийнято рiшення про змiну в 

кiлькiсному та персональному складi правлiння АТ "Ельвортi", а саме: 

Затверджено новий кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi" у кiлькостi 10 (десяти) членiв та обрано до складу правлiння членом правлiння - директора продуктової 

команди (пiдроздiлу продуктова команда робочих органiв) Пилипенка Дмитра Вiкторовича. Особа не володiє акцiями Товариства (0,0000%), непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

Особу обрано на невизначений термiн (до переобрання). Протягом останнiх 5 рокiв особа обiймала наступнi посади: З 01.01.12 i на даний час директор продуктової 

команди робочих органiв ПК РО). 

Згiдно прийнятого наглядовою радою рiшення змiнюється кiлькiсний склад правлiння АТ "Ельвортi", а саме збiльшено кiлькiсть членiв правлiння на 1 особу (обирається 

до складу правлiння три особи, а припиняються повноваження 2 осiб правлiння). 

 

 


