
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.  
 

Голова правлiння - 
генеральний директор       Калапа Сергiй Георгiйович 

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

  М.П.  
23.04.2014 

(дата) 
 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «по виробництву сiльськогосподарської технiки «Червона зiрка»  

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

25006, Кiровоград, вул.Медведєва, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0522) 295309 223636 

6. Електронна поштова адреса 

pushkaruk@redstar.kr.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2014 

 (дата) 

2. 
Повідомлення 77(1830) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку  23.04.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. 
Повідомлення 
розміщено на 
сторінці 

http://www.chervonazirka.com/index.php?part=static 〈=u 

в мере- 
жі 

Інтер- 
нет 

18.04.2014 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

17.04.2014 припинено 
повноваження 

член 
наглядової 

ради 

Приватне акцiонерне 
товариство "Пiрамiс" 

д/в 35189545 
д/в 0.0243 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 17.04.2014 року (протокол №17) прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради 
Приватне акцiонерне товариство "Пiрамiс" (код 35189545) у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. До припинення повноважень особа 
перебувала на посадi протягом 6 рокiв. Представник ПрАТ "Пiрамiс" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0,0243% 

17.04.2014 припинено 
повноваження 

Голова 
наглядової 

ради 

Штутман Павло 
Леонiдович 

д/в д/в 
д/в 0.9615 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 17.04.2014 року (протокол №17) прийнято рiшення про припинення повноважень голови наглядової ради 
Штутмана Павла Леонiдовича у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебував на посадi 6 рокiв. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,9615% 

17.04.2014 припинено 
повноваження 

член 
наглядової 

ради 
Попов Михайло Iванович д/в д/в 

д/в 0.5171 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 17.04.2014 року (протокол №17) прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради 



Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Попова Михайла Iвановича у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебував на посадi 6 рокiв. Володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента 0,5171% 

17.04.2014 припинено 
повноваження 

член 
наглядової 

ради 

Стонога Валентин 
Михайлович 

д/в д/в 
д/в 0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 17.04.2014 року (протокол №17) прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради 
Стоноги Валентина Михайловича у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. До припинення повноважень перебував на посадi 3 роки. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. 

17.04.2014 припинено 
повноваження 

член 
наглядової 

ради 

Приватне акцiонерне 
товариство «Ельвортi 

Груп»  

д/в 35720494 
д/в 94.6131 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 17.04.2014 року (протокол №17) прийнято рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради 
Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi груп" (код 35720494) у зв"язку iз закiнченням термiну повноважень. До припинення повноважень 
особа перебувала на посадi протягом 5 рокiв. Представник ПрАТ "Ельвортi груп" Штутман Павло Леонiдович непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 94,6131 % 

17.04.2014 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Приватне акцiонерне 
товариство "Пiрамiс"  

д/в 35189545 
д/в 0.0243 

Зміст інформації: 



Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ПрАТ "Пiрамiс" ( код за ЄДРПОУ 35189545) обрано до складу наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
17.04.2014 року (протокол №17) шляхом кумулятивного голосування у зв"язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу. 
Представник посадової особи: Демець Юрiй Григорiйович (з 08.11.2007 по 01.10.2009 р. – кредитний спецiалiст вiддiлу кредитування малого та 
середнього бiзнесу вiддiлення "Кiровоградське" ПАТ "Альфа Банк"; з 05.03.2010 р. по 31.05.2013 р. – помiчник генерального директора з 
економiчних питань; з 01.06.2013 р. по теперiшнiй час - заступник директора фiнансового управлiння з корпоративних питань. Непогашена 
(незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня). Особу обрано на 3 роки. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0,0243% 

17.04.2014 обрано 
Голова 

наглядової 
ради 

Штутман Павло 
Леонiдович 

д/в д/в 
д/в 0.9615 

Зміст інформації: 

Штутмана Павла Леонiдовича обрано до складу наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014 року 
(протокол №17) шляхом кумулятивного голосування у зв"язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу. Рiшенням Наглядової 
ради вiд 17.04.2014 року Штутмана Павла Леонiдовича обрано головою наглядової ради ПАТ «Червона зiрка». З 07.04.2008 – по теперiшнiй час 
Директор з розвитку/Голова Наглядової ради ПрАТ "Гiдросила Груп". Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади 
та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Особу обрано на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою 
в статутному капiталi емiтента 0,9615% 

17.04.2014 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Попов Михайло Iванович д/в д/в 
д/в 0.5171 

Зміст інформації: 

Попова Михайла Iвановича обрано до складу наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014 року 
(протокол №17) шляхом кумулятивного голосування у зв"язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу. З 08.12.2009 р. по 
02.01.2012 р. - заступник директора ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест" / заступник директора фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп" за 



Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

сумiсництвом; з - 03.01.2012 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест"/ начальник контрольно - ревiзiйного управлiння 
ПрАТ "Гiдросила Груп" за сумiсництвом; . Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною 
дiяльнiстю вiдсутня. Особу обрано на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента 0,5171% 

17.04.2014 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Стонога Валентин 
Михайлович 

д/в д/в 
д/в 0 

Зміст інформації: 

Стоногу Валентина Михайловича обрано до складу наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 17.04.2014 року 
(протокол №17) шляхом кумулятивного голосування у зв"язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу. З 01.06.2004 р. по 
теперiшнiй час – директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп". Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади 
та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня. Особу обрано на 3 роки. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє (0) 

17.04.2014 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Приватне акцiонерне 
товариство «Ельвортi 

Груп»  

д/в 35720494 
д/в 94.6131 

Зміст інформації: 

ПрАТ "Ельвортi Груп" (код за ЄДРПОУ 35720494) обрано до складу наглядової ради згiдно рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 
17.04.2014 року (протокол №17) шляхом кумулятивного голосування у зв"язку з закiнченням строку повноважень попереднього складу. 
Представник посадової особи: Штутман Павло Леонiдович (З 07.04.2008 – по теперiшнiй час Директор з розвитку/Голова Наглядової ради 
ПрАТ "Гiдросила Груп". Непогашена (незнята) судимiсть та заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутня). 
Особу обрано на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 94,6131% 
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