
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

 

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧУМАК" 

2. Код за ЄДРПОУ  

24106105 

3. Місцезнаходження  

74800 місто Каховка Козацька,3 

4. Міжміський код, телефон та факс  

(0552) 448500 (0552) 448550 

5. Електронна поштова адреса  

office@chumak.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації  

 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог 

глави 2 розділу ІІІ цього Положення  

Зміна складу посадових осіб емітента 

 

II. Текст повідомлення  
Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ 

"Чумак" 12.03.2018 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку 

повноважень. 

Посадова особа Компанія "Чумак Холдінгс Лімітед" (Chumak Holdings Limited), яка 

займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 99,9999885418%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 349092520 грн. 

У зв'язку з тим, що компанія "Чумак Холдінгс Лімітед" (Chumak Holdings Limited)  є 

юридичною особою, інформація про паспортні дані, наявність непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не наводиться. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ 

"Чумак" 12.03.2018 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку 

повноважень. 

Посадова особа Компанія "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" (Dragon Capital 

Investments Limited),  яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила 

повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000286455%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10грн. 

У зв'язку з тим, що Компанія "Драгон Капітал Інвестментс Лімітед" (Dragon Capital 

Investments Limited) є юридичною особою, інформація про паспортні дані, наявність 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не наводиться. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ 

"Чумак" 12.03.2018 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку 

повноважень. 



Посадова особа Компанія "ДРГН ЛІМІТЕД" (DRGN LIMITED) , яка займала посаду Член 

Наглядової ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000286455%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10грн. 

У зв'язку з тим, що Компанія "ДРГН ЛІМІТЕД" (DRGN LIMITED) є юридичною особою, 

інформація про паспортні дані, наявність непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не наводиться. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальним зборами акціонерів ПрАТ 

"Чумак" 12.03.2018 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку 

повноважень. 

Посадова особа Компанія "Концентра Лімітед" (Concentra Limited), яка займала посаду 

Член Наглядової ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 

У зв'язку з тим, що Компанія "Концентра Лімітед" (Concentra Limited) є юридичною 

особою, інформація про паспортні дані, наявність непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не наводиться. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008. 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 

12.03.2018 р. 

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення строку 

повноважень. 

Посадова особа Боден Йохан Свен Річард (згода на розкриття паспортних даних не надана 

), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00000286455%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 10грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 11.08.2008. 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Чумак" 12.03.2018 

р. 

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів 

ПрАТ "Чумак" № 1/2018 від 12.03.2018. 

Левчук Андрій Володимирович (згода на розкриття паспортних даних не надана ) обраний 

на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Чумак", 

Фінансовий директор. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Член Наглядової ради Левчук Андрій Володимирович  - представник акціонера - компанії 

"Чумак Холдінгс Лімітед" (Chumak Holdings Limited). 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Чумак" 12.03.2018 

р. 

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу загальних зборів акціонерів 

ПрАТ "Чумак" № 1/2018 від 12.03.2018. 

Носок Андрій Павлович (згода на розкриття паспортних даних не надана) обрано на 

посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 



Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.12.2016 по теперішній 

час -  ТОВ "Драгон Капітал Інвестментс", заступник директора з питань прямих 

інвестицій; з 02.08.2010 по 30.11.2016 - СП ТОВ "Драгон Капітал", Головний економічний 

радник з питань корпоративного управління. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Член Наглядової ради Носок Андрій Павлович - представник акціонера - Товариства з 

обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "ЧУМАК". 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Чумак" 12.03.2018 

р. 

Обрання посадової особи виконано на підставі  протоколу загальних зборів акціонерів 

ПрАТ "Чумак" № 1/2018 від 12.03.2018. 

Котович Галина Олександрівна (згода на розкриття паспортних даних не надана ) обрано 

на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який обрано особу: 3 роки. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: АФ "Регистр", аудитор. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. 

Член Наглядової ради Котович Галина Олександрівна - представник акціонера - компанії 

"ДРГН ЛІМІТЕД" (DRGN LIMITED). 

 

 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. 

Генеральний директор 

 

 

 

К.П.Шевченко 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

    
 

(дата)  

 


