
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.  
13.04.2017 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЬВОРТI" 
2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

25006, Кропивницький, вул.Євгена Чикаленка, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 

05784437 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0522) 395309 395362 

6. Електронна поштова адреса 

etantsura@redstar.kr.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.04.2017 

 (дата) 

2. 
Повідомлення 
опубліковано 
у* 

73(2578) Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку” 18.04.2017 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. 
Повідомлення 
розміщено на 
сторінці 

http://www.elvorti.com/index.php?part=static?=ua&cname=about в мережі 
Інтернет 18.04.2017 

 (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 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 

12.04.2017 припинено 
повноваження 

Голова 
наглядової 

ради 

Штутман Павло 
Леонiдович 

ЕА 606223 
05.02.1999 Ленiнським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
0.9615 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: припинено повноваження голови наглядової ради Штутмана Павла Леонiдовича (паспорт ЕА 606223 
Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.02.1999), розмiр пакета акцiй: 91337,95 грн., що складає 0,9615% вiд статутного капiталу. 
На посадi перебував з 22.04.2016р.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

12.04.2017 припинено 
повноваження 

Член 
наглядової 

ради 
Попов Михайло Iванович  

ЕА 929026 
22.05.2002 Ленiнським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
0.5171 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: припинено повноваження члена наглядової ради Попова Михайла Iвановича (паспорт ЕА 929026 
Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 22.05.2002), розмiр пакета акцiй: 49122,7 грн., що складає 0,5171% вiд статуного капiталу. 
На посадi перебував з 22.04.2016р.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

12.04.2017 припинено 
повноваження 

член 
наглядової 

ради 

Щербина Ольга 
Володимирiвна 

д/в д/в 
д/в 0 



Дата 
вчинення 

дії 

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 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: припинено повноваження члена наглядової ради Щербини Ольги Володимирiвни (посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). 
Акцiями ПАТ "Ельвортi" не володiє.  
На посадi перебувала з 22.04.2016р.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

12.04.2017 припинено 
повноваження 

член 
наглядової 

ради 

Стонога Валентин 
Михайлович 

ЕА 597830 
25.11.1998 Ленiнським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2017 року (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) переобрано наглядову раду у зв'язку iз 
закiнченням строку її повноважень - припинено повноваження члена наглядової ради Стоноги Валентина Михайловича (паспорт ЕА 597830 
Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.11.1998). 
Акцiями ПАТ "Ельвортi" не володiє.  
На посадi перебував з 22.04.2016р.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

12.04.2017 припинено 
повноваження 

член 
наглядової 

ради 

Штутман Михайло 
Павлович 

д/в д/в 
д/в 0 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: припинено повноваження члена наглядової ради Штутмана Михайла Павловича (посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних). 



Дата 
вчинення 

дії 

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 

Акцiями ПАТ "Ельвортi" не володiє.  
На посадi перебував з 22.04.2016р.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

12.04.2017 обрано 
Голова 

наглядової 
ради 

Штутман Павло 
Леонiдович 

ЕА 606223 
05.02.1999 Ленiнським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
0.9615 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: обрано членом наглядової ради Штутмана Павла Леонiдовича, рiшенням наглядової ради вiд 12.04.2017 
року члена наглядової ради Штутмана Павла Леонiдовича (паспорт ЕА 606223 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 05.02.1999) 
обрано головою Наглядової ради.  
Володiє акцiями ПАТ "Ельвортi" на загальну номiнальну вартiсть 91337,95 грн., що складає 0,9615% вiд статутного капiталу. 
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Директор з розвитку ПрАТ "Гiдросила Груп".  
Штутман Павло Леонiдович є акцiонером ПАТ "Ельвортi". 
На посаду обраний термiном на 1 рiк.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

12.04.2017 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Попов Михайло Iванович 
ЕА 929026 

22.05.2002 Ленiнським РВ УМВС України в 
Кiровоградськiй областi 

0.5171 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: обрано членом наглядової ради Попова Михайла Iвановича (паспорт ЕА 929026 Ленiнським РВ УМВСУ в 
Кiровоградськiй обл., 22.05.2002). 
Володiє акцiями ПАТ "Ельвортi" на загальну номiнальну вартiсть 49122,7 грн., що складає 0,5171% вiд статутного капiталу.  



Дата 
вчинення 

дії 

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 

Попов Михайло Iванович є акцiонером ПАТ "Ельвортi". 
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "КУА "Партнер-Iнвест".  
На посаду обраний термiном на 1 рiк.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

12.04.2017 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Стонога Валентин 
Михайлович 

ЕА 597830 
25.11.1998 Ленiнським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: обрано членом наглядової ради Стоногу Валентина Михайловича (паспорт ЕА 597830 Ленiнським РВ 
УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 25.11.1998). 
Акцiями товариства не володiє.  
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор фiнансового управлiння ПрАТ "Гiдросила Груп".  
На посаду обраний термiном на 1 рiк.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Стонога Валентин Михайлович є представником акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "Ельвортi Груп" код за ЄДРПОУ 35720494 
(володiє акцiями ПАТ "Ельвортi" на суму 8043493,65 грн., що складає 84,6683% вiд статутного капiталу). 

12.04.2017 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Штутман Михайло 
Павлович 

д/в д/в 
д/в 0 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: обрано членом наглядової ради Штутмана Михайла Павловича (посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних). 



Дата 
вчинення 

дії 

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 

Акцiями товариства не володiє.  
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: iнженер-конструктор комерцiйного вiддiлу по роботi iз заводами комплектацiї ПрАТ "Торговий дiм 
"Гiдросила".  
На посаду обраний термiном на 1 рiк.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Штутман Михайло Павлович є представником акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "Пiрамiс" код за ЄДРПОУ 35189545 (володiє 
акцiями ПАТ "Ельвортi" на суму 2310 грн., що складає 0,0243% вiд статутного капiталу).  

12.04.2017 обрано 
член 

наглядової 
ради 

Щербина Ольга 
Володимирiвна  

д/в д/в 
д/в 0 

Зміст інформації: 

12.04.2017 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №20 вiд 12.04.2017 року) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень 
переобрано наглядову раду, а саме: обрано членом наглядової ради Щербину Ольгу Володимирiвну (посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних). 
Акцiями товариства не володiє.  
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: начальник управлiння власностi та приватизацiї комунального майна Кiровоградської мiської ради, 
заступник фiнансового директора з корпоративних питань ПрАТ "Гiдросила Груп".  
На посаду обрана термiном на 1 рiк.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
Щербина Ольга Володимирiвна є представником акцiонера Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградська промислова компанiя" код за 
ЄДРПОУ 30514088 (володiє пакетом акцiй ПАТ "Ельвортi" на суму 2422,45 грн, що складає 0,0255% вiд статутного капiталу). 
 


	Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
	Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
	I. Загальні відомості
	II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

