
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       Жовнiр Валерiй Васильович 

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

  М.П.  
15.02.2017 

(дата)

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД 
"ОСКАР"

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

82482, Львiвська область, м.Моршин, вул.Геологiв, 12-А 

4. Код за ЄДРПОУ 

22415322 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(03260) 6-22-88 (03260) 6-22-88

6. Електронна поштова адреса 

valentin.fedoruk@ids-borjomi.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.02.2017

(дата)

2. Повідомлення 
опубліковано у* 

№30 Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку»  14.02.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.morshinska.ua  в мережі Інтернет 14.02.2017

(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 

10.02.2017 звільнено Генеральний 
директор 

Жовнiр Валерiй 
Васильович 

КА 457335 
16.09.1997 Стрийським РВ УМВС України у Львiвськiй 

областi  
0 

Зміст інформації: 

Акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР»(ПРАТ «МЗМВ 
«ОСКАР») Компанiя «IНТЕРНЕШНЛ ДIСТРIБ’ЮШН СIСТЕМЗ ЛIМIТЕД» («INTERNАTIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED»), як 
єдиний власник – акцiонер, що володiє 100(стома)% акцiй 10.02.2017 року прийняв Рiшення № 27/UKR : 
вiдкликати (звiльнити) з посади генерального директора ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» Жовнiра Валерiя Васильовича (паспорт серiя КА №457335, 
виданий Стрийським РВ УМВС України у Львiвськiй областi 16.09.1997 р.) 15.02.2017 року, акцiями товариства не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 08.04.2010 р. по теперiшнiй час. 

10.02.2017 призначено Генеральний 
директор Баган Юрiй Миколайович

МЕ 622848 
09.12.2004 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Акцiонер ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МIНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР»(ПРАТ «МЗМВ 
«ОСКАР») Компанiя «IНТЕРНЕШНЛ ДIСТРIБ’ЮШН СIСТЕМЗ ЛIМIТЕД» («INTERNАTIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED»), як 
єдиний власник – акцiонер, що володiє 100(стома)% акцiй 10.02.2017 року прийняв Рiшення № 27/UKR : 
обрати (призначити) з 16.02.2017 року генеральним директором ПРАТ «МЗМВ «ОСКАР» Багана Юрiя Миколайовича (паспорт серiя МЕ 
№622848 виданий Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 09.12.2004 року). Iншi посади, якi займав протягом останнiх 
п'яти рокiв: менеджер проектiв напряму технiчного департаменту операцiйної дiяльностi ПАТ «Пиво-безалкогольний комбiнат «Славутич», 
Начальник виробництва ПАТ «Миргородський завод мiнеральних вод», Генеральний директор ПАТ «Миргородський завод мiнеральних вод». 
Часткою в статутному фондi не володiє. Строк призначення на посаду – на 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 



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 

немає. 


