
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.  

 

Директор       Трофименко Микола Олексiйович 

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

  
М.П. 

 

23.11.2015 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Сумиагропромбуд» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

40000, м. Суми, вул. Пролетарська, 69 

4. Код за ЄДРПОУ 

23817399 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0542) 611-178 (0542) 610-106 

6. Електронна поштова адреса 

agroprombud@aft.org.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2015 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 222 Вiдомостi НКЦПФР 23.11.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.sapb.com.ua в мережі Інтернет 23.11.2015 

 
(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 

19.11.2015 
припинено 

повноваження 
Директор 

Авдєєнко Андрiй 

Олександрович 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол № 24 вiд 19.11.2015 р.) сталися наступнi змiни у складi 

посадових осiб Товариства: 

Достроково припинено повноваження директора Авдєєнка Андрiя Олександровича. На зазначенiй посадi перебував з 17.10.2013 року, не 

володiє часткою в статутному капiталi. Пiдстава – власне бажання. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

19.11.2015 призначено Директор 
Трофименко Микола 

Олексiйович 

д/в д/в 

д/в 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням наглядової ради ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД" (Протокол № 24 вiд 19.11.2015 р.) сталися наступнi змiни у складi 

посадових осiб Товариства:  

Призначено на посаду директора Трофименка Миколу Олексiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останнiх 

п’яти рокiв займав посади голови правлiння (з 17.01.2011р.), а потiм голови наглядової ради (з 17.10.2013 р.) ПрАТ "СУМИАГРОПРОМБУД", з 

вересня 2015 вiце-президент року ПрАт "Украгрохiмхолдинг". Особа часткою в статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено строком на 2 роки. 

 


