
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Голова правлiння       Рудий Iгор Васильович 

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

  М.П.  
14.01.2019 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ОЖИДIВСЬКИЙ АГРОРЕММАШ" 
2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

80530, с.Ожидiв, . 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00905445 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03264) 46-517 46-539 

6. Електронна поштова адреса 

ogudivagro@bfg.lviv.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.01.2019 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

№ Газета "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку"  

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці http://agroremmash.bfg.lviv.ua/ в мережі Інтернет 22.01.2019 

 (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 

11.01.2019 звільнено Голова 
Правлiння Рудий Iгор Васильович * 0.02857 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 11.01.2019 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулися змiни у персональному складi посадових 
осiб Товариства, а саме: звiльнено Голову Правлiння Товариства Рудого Iгора Васильовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних); частка у Статутному капiталi Товариства становить 0,028572 %, що в грошовому еквiвалентi скоадає 120,50 грн. На займанiiй посадi 
перебував 20 рокiв. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi 
у посадової особи не має. 

11.01.2019 припинено 
повноваження 

Голова 
Наглядової 

ради 
Бевз Сергiй Сергiйович * 37.30720 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 11.01.2019 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулися змiни у персональному складi посадових 
осiб Товариства, а саме: припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бевза Сергiя Сергiйовича (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних); частка у Статутному капiталi Товариства становить 37,307198 %, що в грошовому еквiвалентi скоадає 157 339,75 
грн. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової 
особи не має. 

11.01.2019 обрано Голова 
Правлiння Бевз Сергiй Сергiйович * 37.30720 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 11.01.2019 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулися змiни у персональному складi посадових 



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 

осiб Товариства, а саме: обрано Голову Правлiння Товариства Бевза Сергiя Сергiйовича (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних); частка у Статутному капiталi Товариства становить 37,307198 %, що в грошовому еквiвалентi скоадає 157 339,75 грн. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи не має. 

11.01.2019 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 
Бевз Люсьєна Євгенiвна * 49.38914 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 11.01.2019 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулися змiни у персональному складi посадових 
осiб Товариства, а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Бевз Люсьєни Євгенiвни (особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних); частка у Статутному капiталi Товариства становить 49,389139 %, що в грошовому еквiвалентi скоадає 208 294,00 
грн. Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової 
особи не має. 

11.01.2019 обрано 
Голова 

Наглядової 
ради 

Бевз Люсьєна Євгенiвна * 49.38914 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 11.01.2019 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулися змiни у персональному складi посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано головою Наглядової ради Товариства Бевз Люсьєни Євгенiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних); частка у Статутному капiталi Товариства становить 49,389139 %, що в грошовому еквiвалентi скоадає 208 294,00 грн. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи не має. 

11.01.2019 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Бевз Iлона-Тамара 
Сергiївна * 0.00010 



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 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до протоколу №1 вiд 11.01.2019 року Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдбулися змiни у персональному складi посадових 
осiб Товариства, а саме: обрано членом Наглядової ради Товариства Бевз Iлону-Тамару Сергiївну (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних); частка у Статутному капiталi Товариства становить 0,000100 %, що в грошовому еквiвалентi скоадає 0,25 грн. Непогашеної 
судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi у посадової особи не має. 
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