
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
28.09.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 09/21-2695 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Голова правлiння    Давида Роман Ярославович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 16703, Чернігівська обл., мiсто Iчня, Вишнева, 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 00381152 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (04633)24048, 00000 

6. Адреса електронної пошти: 

 mkk@ichnya.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 

імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 



Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
www.ichnya.com 28.09.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (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 

27.09.2021 звільнено Голова Наглядової ради Запорощук Валентин Анатолійович 00000000 0,024351 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- звільнено Запорощука Валентина Анатолiйовича (паспорт НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) з посади Голови Наглядової ради. Володiє 

0,024351% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

З 01.11.2012 р. по 13.02.2020 р. працював в  ТОВ «Провіант» на посаді заступника генерального директора. З 14.02.2020 р. по 15.02.2021 р. працював в  Товаристві з 

обмеженою відповідальністю «Мілк-Інвест» на посаді заступника  директора. З 15.02.2021 р. працює в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Провіант» на посаді 

заступника генерального директора із стратегічних питань. 

З  09.02.2011 р. обирався членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат».  

З 31.07.2021 працював на посаді Голови Наглядової ради. 

27.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Кiнах Марина Володимирівна 00000000 9,9999 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- звільнено Кiнах Марину Володимирівну (СН 588627 15.07.1997 Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві) з посади Члена Наглядової ради. Володiє 9,9999% акцiй 

Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає. З 30.04.2018 р. - член Наглядової ради ПрАТ «ІМКК». 

27.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Кривошей Євгеній Володимирович 00000000 0,011379 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- звільнено Кривошея Євгенія Володимировича (паспорт НМ 097775 05.12.2002 Борзнянським РВ УМВС в Чернігівській області) з посади Члена Наглядової ради. Володiє 

0,011379% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.  

Керуючий в Адвокатському бюро «Євгенія Кривошея». З 30.04.2018 р. обирався членом Наглядової ради ПрАТ «ІМКК». 

27.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Калінін Іван Миколайович 00000000 0 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- звільнено Калініна Івана Миколайовича (паспорт СК № 095474, виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області, 16.02.1996 р.) з посади Члена Наглядової 

ради. Акціями товариства не володіє. Є представником акціонера ТОВ «Ічнянський МКК-Агро», яке володіє 1 простою бездокументарною іменною акцією ПрАТ «ІМКК». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.  

З 27.03.2018 р. працює в Адвокатському бюро «Євгеній Кривошей» на посаді адвоката. 

З 26.07.2016 р. по 26.03.2018 працював в ТОВ «Провіант» на посаді юриста. 

З 30.07.2021 р. призначався членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Iчнянський молочно-консервний комбінат», як представник акціонера ТОВ 

«ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО». 



27.09.2021 звільнено Член Наглядової ради Богданов Олександр Володимирович 00000000 0 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- звільнено Богданова Олександра Володимировича (паспорт СМ № 184137, виданий ЦСВМ К-Святошинського РВ України в Київській області, 16.10.1999) з посади Члена 

наглядової ради. Акціями товариства не володіє. Є представником акціонера Іванова Олександра Валерійовича, який володіє 2 простими бездокументарними іменними 

акціями ПрАТ «ІМКК». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає. 

Працює з 20.07.2017 р. в Приватному акціонерному товаристві "Iчнянський молочно-консервний комбінат" на посаді юрисконсульта. 

З 30.07.2021 р. призначався членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Iчнянський молочно-консервний комбінат", як представник акціонера Іванова 

Олександра Валерійовича. 

27.09.2021 обрано Член Наглядової ради Запорощук Валентин Анатолійович 00000000 0,024351 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- обрано Запорощука Валентина Анатолiйовича (паспорт НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi) на посаду Члена Наглядової ради строком на 3 

роки. Володiє 0,024351% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

З 01.11.2012 р. по 13.02.2020 р. працював в  ТОВ «Провіант» на посаді заступника генерального директора. З 14.02.2020 р. по 15.02.2021 р. працював в  Товаристві з 

обмеженою відповідальністю «Мілк-Інвест» на посаді заступника  директора. З 15.02.2021 р. працює в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Провіант» на посаді 

заступника генерального директора із стратегічних питань. 

З  09.02.2011 р. обирався членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Ічнянський молочно-консервний комбінат».  

З 31.07.2021 працював на посаді Голови Наглядової ради. 

27.09.2021 обрано Член Наглядової ради Кривошей Євгеній Володимирович 00000000 0,011379 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- обрано Кривошея Євгенія Володимировича (паспорт НМ 097775 05.12.2002 Борзнянським РВ УМВС в Чернігівській області) на посаду Члена Наглядової ради строком на 

3 роки. Володiє 0,011379% акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.  

Керуючий в Адвокатському бюро «Євгенія Кривошея». З  30.04.2018 р. обирався членом Наглядової ради ПрАТ «ІМКК». 

27.09.2021 обрано Член Наглядової ради Калінін Іван Миколайович 00000000 0 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- обрано Калініна Івана Миколайовича (паспорт СК № 095474, виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області, 16.02.1996 р.) на посаду Члена Наглядової 

ради строком на 3 роки. Акціями товариства не володіє. Є представником акціонера ТОВ «Ічнянський МКК-Агро», яке володіє 1 простою бездокументарною іменною 

акцією ПрАТ «ІМКК». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.  

З 27.03.2018 р. працює в Адвокатському бюро «Євгеній Кривошей» на посаді адвоката. 

З 26.07.2016 р. по 26.03.2018 працював в ТОВ «Провіант» на посаді юриста. 

З 30.07.2021 р. призначався членом наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Iчнянський молочно-консервний комбінат», як представник акціонера ТОВ 

«ІЧНЯНСЬКИЙ МКК-АГРО». 

27.09.2021 обрано Член Наглядової ради Богданов Олександр Володимирович 00000000 0 



Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- обрано Богданова Олександра Володимировича (паспорт СМ № 184137, виданий ЦСВМ К-Святошинського РВ України в Київській області, 16.10.1999) на посаду Члена 

наглядової ради строком на 3 роки. Акціями товариства не володіє. Є представником акціонера Іванова Олександра Валерійовича, який володіє 2 простими 

бездокументарними іменними акціями ПрАТ «ІМКК». 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає. 

Працює з 20.07.2017 р. в Приватному акціонерному товаристві "Iчнянський молочно-консервний комбінат" на посаді юрисконсульта. 

З 30.07.2021 р. призначався членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Iчнянський молочно-консервний комбінат", як представник акціонера Іванова 

Олександра Валерійовича. 

27.09.2021 обрано Член Наглядової ради Підгайний Олег Станіславович 00000000 0 

Зміст інформації: 

27.09.2021 р. на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ІМКК» прийнято рiшення щодо змiн в складi Наглядової Ради: 

- обрано Підгайного Олега Станіславовича (паспорт КН № 374803, виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, 26.03.1997) на посаду Члена 

Наглядової ради строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Є представником акціонера ТОВ "Провіант", яке володіє 67,14% акціями ПрАТ "ІМКК". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини немає.  

З 26.10.2020 р. працює в Приватному акціонерному товаристві «Iчнянський молочно-консервний комбінат» на посаді головного радника з економічної та фінансової 

безпеки. 

З 01.06.2017 р. по 29.05.2020 р. працював в Приватному акціонерному товариства «Iчнянський молочно-консервний комбінат» на посаді  начальника відділу економічної 

та інформаційної безпеки. 

З 17.08.2020 р. по 26.10.2020 р. працював в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Мілк-Інвест» на посаді  начальника відділу економічної та інформаційної безпеки. 

 


