
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        Семенюк Любов Артемiвна  
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

24.04.2015   М.П.  
(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Вiнницька харчосмакова фабрика" 
2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 

21018, Вiнницька область, м.Вiнниця, , вул. Р.Скалецького,15 
4. Код за ЄДРПОУ 

30453389 
5. Міжміський код та телефон, факс 

(0432) 533335 (0432) 533335 
6. Електронна поштова адреса 

vhsvin@ukr.net 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №76 Бюлетень Цiннi папери України 28.04.2015 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці vhsvin.com.ua/zvit в мережі Інтернет 24.04.2015 

 (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 

23.04.2015 припинено 
повноваження 

Голова 
правлiння 

Семенюк Любов 
Артемiвна 

АВ 034146 
08.10.1999 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi 
80.2539 

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. припинено повноваження персонального складу Правлiння Товариства. Рiшення 
приймалось у зв»язку iз закiнчення термiну перебування осiб на посадах. 
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Голова правлiння Семенюк Любов Артемiвна, паспорт АВ 034146, виданий Ленiнським РВ УМВС України 
у Вiнницькiй областi 08.10.1999 р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 80,2593% або 731011 шт на суму 182752,75 грн, 
перебувала на посадi протягом 15 рокiв, причина припинення повноважень – закiнчення термiну перебування на посадi. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.04.2015 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння Гайдар Оксана Юрiївна 

АА 402596 
18.12.1996 виданий Вiнницьким РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi  
1.3753 

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. припинено повноваження персонального складу Правлiння Товариства. Рiшення 
приймалось у зв»язку iз закiнчення термiну перебування осiб на посадах. 
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Член правлiння Гайдар Оксана Юрiївна, паспорт АА 402596 , виданий Вiнницьким РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi 18.12.1996 р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,3753% або 12526 шт на суму 3131,50 грн, 
перебувала на посадi протягом 9 рокiв, причина припинення повноважень – закiнчення термiну перебування на посадi. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.04.2015 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння 

Семенюк Iгор 
В"ячеславович 

АА 407452 
12.05.1999 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 2.7003 



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 

Вiнницькiй областi  

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. припинено повноваження персонального складу Правлiння Товариства. Рiшення 
приймалось у зв»язку iз закiнчення термiну перебування осiб на посадах. 
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Член правлiння Семенюк Iгор В"ячеславович, паспорт АА 407452, виданий Ленiнським РВ УМВС України 
у Вiнницькiй областi 12.05.1999 р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 2,7003% або 24595 шт на суму 6148,75 грн, 
перебував на посадi протягом 5 рокiв, причина припинення повноважень – закiнчення термiну перебування на посадi. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.04.2015 припинено 
повноваження Ревiзор Гробман Рiмма Йосипiвна 

АА 238165 
31.05.1999 виданий Замостянським РВ УМВС України 

у Вiнницькiй областi  
1.4187 

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. припинено повноваження Ревiзора Товариства. Рiшення приймалось у зв»язку iз 
закiнчення термiну перебування особи на цiй посадi. 
ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ: Ревiзор Гробман Рiмма Йосипiвна, паспорт АА 238165, виданий Замостянським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй областi 31.05.1996 р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,4187% або 12922 шт на суму 3230,50 грн, 
перебувала на посадi протягом 5 рокiв, причина припинення повноважень – закiнчення термiну перебування на посадi. Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.04.2015 обрано Голова 
правлiння 

Семенюк Любов 
Артемiвна 

АВ 034146 
08.10.1999 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi 
80.2593 

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. вiдбулось обрання персонального складу Правлiння Товариства Рiшення 



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 

приймалось у зв»язку iз необхiднiстю обрання виконавчого органу Товариства. Змiн на посадах членiв виконавчого органу Товариства. не 
вiдбулось. 
ОБРАНО: Голова правлiння Семенюк Любов Артемiвна, паспорт АВ 034146, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
08.10.1999 р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 80,2593% або 731011 шт на суму 182752,75 грн, обрано на посаду на 
термiн 5 рокiв, останнiх 5 рокiв обiймала посади: голова правлiння ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика", голова правлiння ПрАТ 
"Вiнницька харчосмакова фабрика". Одночасно обiймає посаду директора ТОВ "ДАМIА". . Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

23.04.2015 обрано Член 
правлiння Гайдар Оксана Юрiївна 

АА 402596 
18.12.1996 виданий Вiнницьким РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi  
1.3753 

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. вiдбулось обрання персонального складу Правлiння Товариства Рiшення 
приймалось у зв»язку iз необхiднiстю обрання виконавчого органу Товариства. Змiн на посадах членiв виконавчого органу Товариства. не 
вiдбулось. 
ОБРАНО: Член правлiння Гайдар Оксана Юрiївна, паспорт АА 402596 , виданий Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
18.12.1996 р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,3753% або 12526 шт на суму 3131,50 грн, обрано на посаду на 
термiн 5 рокiв, останнiх 5 рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ВАТ "Вiнницька харчосмакова фабрика", головний бухгалтер ПрАТ 
"Вiнницька харчосмакова фабрика". Одночасно обiймає посаду бухгалтера ТОВ "ДАМIА". Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. 

23.04.2015 обрано Член 
правлiння 

Семенюк Iгор 
В"ячеславович 

АА 407452 
12.05.1999 виданий Ленiнським РВ УМВС України у 

Вiнницькiй областi  
2.7003 

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. вiдбулось обрання персонального складу Правлiння Товариства Рiшення 



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 

приймалось у зв»язку iз необхiднiстю обрання виконавчого органу Товариства. Змiн на посадах членiв виконавчого органу Товариства. не 
вiдбулось. 
ОБРАНО: Член правлiння Семенюк Iгор В"ячеславович, паспорт АА 407452, виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 
12.05.1999 р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 2,7003% або 24595 шт на суму 6148,75 грн, обрано на посаду на 
термiн 5 рокiв, останнiх 5 рокiв обiймав посади: ВАТ "Вiнхарчосмак" економiст-iнженер з програмного забезпечення, ПрАТ "Вiнхарчосмак" 
економiст-iнженер з програмного забезпечення. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

23.04.2015 обрано Ревiзор Гробман Рiмма Йосипiвна 
АА 238165 

31.05.1999 виданий Замостянським РВ УМВС України 
у Вiнницькiй областi  

1.4187 

Зміст інформації: 

За Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.04.2015 р. вiдбулось обрання Ревiзора Товариства. Рiшення приймалось у зв»язку iз 
необхiднiстю обрання нового Ревiзора Товариства. Змiн на посадi Ревiзора не вiдбулось. 
ОБРАНО: Ревiзор Гробман Рiмма Йосипiвна, паспорт АА 238165, виданий Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi 31.05.1996 
р, володiє часткою у статутному капiталi Товариства в розмiрi 1,4187% або 12922 шт на суму 3230,50 грн, обрано на посаду на термiн 5 рокiв, 
останнiх 5 рокiв обiймала посади: провiдний економiст ВАТ "Вiнхарчосмак"; провiдний економiст ПрАТ "Вiнхарчосмак". Особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 


