
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

(Повідомлення АТ «Альцест» про зміну складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Альцест" 

2. Код за ЄДРПОУ 21547168 

3. Місцезнаходження 
08130, село Петропавлiвська 

Борщагiвка, вул. Петропавлiвська, буд.4 

4. Міжміський код, телефон та факс 0443714047,  0443714047 

5. Електронна поштова адреса nataliya_gresko@altsest.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://altsest.com 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

Наказом Генерального Директора АТ "Альцест" № 59/15-к вiд 23.11.2015 прийняте 

рiшення про переведення Бондаренко О.О. (згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi 

данi не надано) з посади головного бухгалтера АТ "Альцест" на посаду заступника 

головного бухгалтера за її проханням та згодою з 23 листопада 2015 року (останнiм 

робочим днем на посадi головного бухгалтера вважати 23 листопада 2015 року). 

Бондаренко О.О. перебувала на посадi головного бухгалтера АТ "Альцест" 3 мiсяця 15 

днiв (з 08/08/15 по 23/11/15). Бондаренко О.О. не належить частка у Статутному капiталi 

Товариства.У Бондаренко О.О. вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 

злочини. 

Змiни у персональному складi ( змiна головного бухгалтера) пов’язана з власним 

бажанням Бондаренко О.О. перейти на посаду заступника головного бухгалтера. 

Наказом Генерального Директора АТ "Альцест" № 58/15-к вiд 23.11.15 прийняте рiшення 

про прийняття на посаду головного бухгалтера АТ «Альцест» Пилипчук Валентину 

Аркадiївну (згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi данi не надано) починаючи з 24 

листопада 2015 р.  

Прийнята безстроково з випробувальним термiном 6 мiсяцiв.  

Працювала: з 08.01.2008 р. по 06.09.2011 р. – ТОВ «Торговий Дiм «Родонiт» на посадi 

заступника головного бухгалтера; з 07.09.2011 р по 19.11.2012 р. ТОВ «Промфармiмпекс» 

на посадi головного бухгалтера; з 23.11.2012 р по 28.08.2015 р. ТОВ «Мекран» на посадi 

головного бухгалтера. 

Пилипчук В.А. - не належить частка у Статутному капiталi Товариства.У Пилипчук В.А. 

вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. Найменування посади       Лисов Дмитро Володимирович 



Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

23.11.2015 

(дата) 

 


