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.
Генеральний директор

Сердюк Валерiй Iванович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

11.10.2016

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
17270, с. Харкове, вул. Науменка, 42
4. Код за ЄДРПОУ
30148071
5. Міжміський код та телефон, факс
(04634) 2-11-18 (04634) 2-11-18
6. Електронна поштова адреса
agrofirmaObriyLTD@gmail.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.10.2016
(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

209 "Бюлетень. Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

obriyltd.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

11.10.2016
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.10.2016

набуто
повноважень

Головний
бухгалтер

Михайлюк Iрина
Борисiвна

НМ 382882
13.10.2010 Талалаївським РВ УМВС України в
Чернiгiвськiй обл.

0

Зміст інформації:
У зв'язку з тимчасовим вiдстороненням головного бухгалтера ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD Джулай П.М. та на пiдставi наказу №279-К
вiд 10.10.2016р. Михайлюк I.Б. приступила до тимчасового виконання обовязкiв головного бухгалтера ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ" LTD з
10.10.2016р.
Михайлюк I.Б. акцiями Товариства не володiє, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
В перiод з липня 2010р. по 10.10.2016р. Михайлюк I.М. перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ТОВ АГРОФIРМА "ОБРIЙ"
LTD.
06.11.2015

припинено
повноваження

Головний
бухгалтер

Джулай Полiна
Миколаївна

СТ 439987
14.10.2014 Кагарлицьким РС Управлiння ДМС України
в Київськiй областi

0

Зміст інформації:
Згiдно Наказу №279-К вiд 10.10.16р. Джулай П.М. тимчасово вiдсторонено вiд виконання обов'язкiв головного бухгалтера ТОВ Агрофiрма
"Обрiй" LTD з 10.10.2016р. Джулай П.М. акцiями Товариства не володiє, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
з 11.2015 по 10.10.2016р. - головний бухгалтер ТОВ Агрофiрма "Обрiй" LTD.
З 07.2015 по 11.2015 - Головний бухгалтер ТОВ «Оптимус Плюс».
З 12.2014 по 07.2015- Головний бухгалтер ПРАТ «ПАТ» -елеватор,млин.

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

З 06.2011 по 10.2014 - Головний бухгалтер ЗАТ "Комплекс Агромарс"ТМ "Гаврилiвськi курчата" фiлiя "Кагарлицький елеватор" (Сiльське
господарство).

