
ПОВІДОМЛЕННЯ 

про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

I. Загальні відомості 

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА 

КІНОСТУДІЯ» 

Код за ЄДРПОУ: 33932816 

Місцезнаходження: 65044, Одеська обл., м. Одеса, Французький бульвар, буд. 33 

Міжміський код, телефон та факс: (0482) 33-95-25, 33-95-11 

Електронна поштова адреса: office@odessafilm.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації: http://www.odessafilm.com.ua/ 
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

На підставі Наказів Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ «ОДЕСЬКА 

КІНОСТУДІЯ» (Наказ №136-К від 18.09.2017р. та Наказу №144-К від 02.10.2017р.) відбулися 

наступні зміни складу посадових осіб емітента: 

 

Звільнено. Головний бухгалтер – Решетняк Валентна Пилипівна (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано) з 29.09.2017р. у зв’язку з поданою заявою про 

звільнення з посади Головного бухгалтера за власним бажанням, п.1. ст. 38 КЗпП України та на 

підставі Наказу Тимчасово виконуючого обов'язки Голови правління ПрАТ «ОДЕСЬКА 

КІНОСТУДІЯ» (Наказ №136-К від 18.09.2017р.). Часткою в статутному капіталі емітента не 

володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Перебувала на 

посаді з 01.09.2011р. по 29.09.2017р. 

Призначено. Головний бухгалтер – Ключник Тетяна Вікторівна (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано) з 02.10.2017р. у зв’язку із звільненням 

попереднього Головного бухгалтера та на підставі Наказу Тимчасово виконуючого обов'язки 

Голови правління ПрАТ «ОДЕСЬКА КІНОСТУДІЯ» (Наказ №144-К від 02.10.2017р.). Строк, на 

який призначено особу –  до припинення повноважень. Часткою в статутному капіталі емітента 

не володіє. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які 

обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: з жовтня 2010 г. – декретна відпустка; з 

лютого 2013 г. – бухгалтер ЗАТ «Одесакондитер»; з вересня 2015 г. – головний бухгалтер ЗАТ 

«Одесакондитер». 

III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

 

Тимчасово виконуючий обов'язки Голови правління                            Осіпов Андрій Олексійович 

          23.10.2017р. 
 


