
        Додаток 28  

        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНСТАР" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  23464995 

3. Місцезнаходження емітента 61002  м. Харкiв вул. Дарвiна, буд. 20 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (057) 714-20-85, 716-44-94 

5. Електронна поштова адреса емітента  constar@ao-constar.com.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  
ао-constar.сom.ua/obyavl.php 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

 

2. Текст повідомлення 
Голову комiсiї по припиненню (перетворенню) Перекрестова Анатолiя Григоровича (особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрано 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на строк, необхiдний для виконання 

процедури реорганiзацiї, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор. Рiшення прийнято 

загальними зборами (протокол № 2 вiд 23.05.2017).  

 

Члена комiсiї по припиненню (перетворенню) Цапенко Ольгу Олександрiвну (особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних) обрано 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на строк, необхiдний для виконання 

процедури реорганiзацiї, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - головний бухгалтер. Рiшення прийнято 

загальними зборами (протокол № 2 вiд 23.05.2017).  

 

Члена комiсiї по припиненню (перетворенню) Прокопкiну Олесю Iгорiвну (особа не дала згоди на розкриття паспортних 

даних) обрано 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на строк, необхiдний для виконання процедури 

реорганiзацiї, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - менеджер з iнформацiї, економiст. Рiшення прийнято 

загальними зборами (протокол № 2 вiд 23.05.2017).  

 

Повноваження Голови Наглядової Ради Алдабаєва Геннадiя Костянтиновича (особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Володiє часткою в статутному капiталi 

емiтента 31.18500% на суму 1500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, 

протягом якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2011. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол № 2 вiд 

23.05.2017).  

 

Повноваження Члена Наглядової Ради Литкевича Андрiя Олександровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних 

даних) припинено 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 

31.18500% на суму 1500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого 

особа перебувала на посадi - з 18.03.2011. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол № 2 вiд 23.05.2017).  

 

Повноваження Члена Наглядової Ради Губанова Володимира Олександровича (особа не дала згоди на розкриття 

паспортних даних) припинено 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Володiє часткою в статутному капiталi 

емiтента 2.49481% на суму 120.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 

якого особа перебувала на посадi - з 18.03.2011. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол № 2 вiд 23.05.2017).  

 

Голову Наглядової Ради Литкевича Андрiя Олександровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 

23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 31.18503% на суму 1500.00 

грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi 

посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник генерального директора. Рiшення про обрання членом 

Наглядової ради прийнято загальними зборами (протокол № 2 вiд 23.05.2017), рiшення про обрання Головою Наглядової 

ради прийнято Наглядовою радою (протокол засідання №4 вiд 23.05.2017). Посадова особа є акцiонером. 

 

Члена Наглядової Ради Алдабаєва Геннадiя Костянтиновича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрано 

23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 31.18503% на суму 1500.00 

грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi 

посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - заступник генерального директора-головний конструктор. Рiшення 

прийнято загальними зборами (протокол № 2 вiд 23.05.2017). Посадова особа є акцiонером. 

 

 



Члена Наглядової Ради Губанова Володимира Олександровича (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) 

обрано 23.05.2017 р. (дата вчинення дiї 23.05.2017). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 2.49480% на суму 

120.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - на 3 роки, iншi 

посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - завiдувач вiддiлом. Рiшення прийнято загальними зборами (протокол № 

2 вiд 23.05.2017). Посадова особа є акцiонером. 

 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Найменування посади. 

 

Генеральний директор ____________ Перекрестов Анатолiй Григорович 

 

 

  М.П. 


