
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та  
паперової форм інформації, що подається до  
Комісії, та достовірність інформації, наданої  
для розкриття в загальнодоступній інформаційній  
базі даних Комісії. 

Директор       Ранченко Геннадiй Степанович 

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

                        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 "Елемент" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

65078 м. Одеса вул. Терешкової, 27 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

30863766 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(048) 765-62-52 (048) 765-68-00 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

odessa@element.od.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.06.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у Вiдомостi НКЦПФР 

  
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.element.odessa.ua 

в мережі 
Інтернет 

  

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 



 

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 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 
дата видачі, орган, який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному 
капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

13.06.2017 призначено Головний бухгалтер Адирова Надiя Миколаївна 
КМ 892318 Саратським РС ГУДМС України в Одеськiй 

областi 23.04.2014 
0.00000 

Зміст інформації 
Головний бухгалтер Адирова Надiя Миколаївна (паспорт: серiя КМ номер 892318 виданий Саратським РС ГУДМС України в Одеськiй областi 23.04.2014) призначена 13.06.2017 р. (дата 
вчинення дiї 13.06.2017). Згiдно наказу керiвника №47 вiд 13.06.2017 р., на пiдставi заяви  Адирової Н.М. та у зв'язку iз закiнченням строку вiдпустки по догляду за дитиною до досягнення 
нею трьох рокiв Адирова Н.М. приступила до виконання обов'язкiв головного бухгалтера. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу - безстроково, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: головний бухгалтер.  

 

 

 

                                                                                          Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  


