
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
27.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 118 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Генеральний директор    Баган Ю.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул.Геологiв,12 а 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 22415322 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

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

6. Адреса електронної пошти: 

 v.fedoruk@ids-borjomi.com 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
https://www.morshynska.ua/official 27.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії, 

Член Ревізійної комісії 

Іщенко Олена Григорівна  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення акціонера  № 56 UKR Приватного акцiонерного товариства  "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" від  26.04.2021 прийнято рішення - 

припинено повноваження Голови  Ревізійної комісії, Члена Ревізійної комісії комісії Іщенко Олени Григорівни   у зв'язку із закінченням строку на який обрано. Акціями 

товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебувала  на посаді з 06.04.2010 р. 

26.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Лук'янов Володимир Андрійович  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення акціонера  № 56 UKR Приватного акцiонерного товариства  "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" від  26.04.2021 прийнято рішення - 

припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Лук'янова Володимира Андрійовича  у зв'язку із закінченням строку на який обрано. Акціями товариства не володіє. 

Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував на посаді з 06.04.2010 р 

26.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Ревізійної комісії Гримич Святослав Вілльовича  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення акціонера  № 56 UKR Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" від  26.04.2021 прийнято рішення - припинено 

повноваження Члена Ревізійної комісії Гримича Святослава Вілльовича   у зв'язку із закінченням строку на який обрано. Акціями товариства не володіє. Непогашена 

судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Перебував  на посаді з 06.04.2010 р. 

26.04.2021 обрано Голова Ревізійної комісії, 

Член Ревізійної комісії 

Муренко Сергій Олександрович  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення акціонера  № 56 UKR Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" від  26.04.2021 прийнято рішення  обрано на 

посаду  Голови Ревізійної комісії  Муренка Сергія Олександровича. Акціями товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 

Попередні посади, які займав протягом останніх п'яти років: 17.04.2012р.-20.03.2019 р. - керівник відділу складської логістики ПрАТ "ІДС"; 20.03.2019-01.03.2021р. - 

директор з логістики департаменту управління ланцюгом постачання ПрАТ "ІДС"; з 01.03.2021 р. -  Директор з управління ланцюгом постачання департаменту 

управління ланцюгом постачання ПрАТ "ІДС". Термін на який обрано - 3 роки 

26.04.2021 обрано Член Ревізійної комісії Федоренко Вадим Анатолійович  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення акціонера  № 56 UKR Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" від  26.04.2021 прийнято рішення  обрано на 

посаду  Члена Ревізійної комісії Федоренка Вадима Анатолійовича . Акціями товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 

Попередні посади, які займав протягом останніх п'яти років: 01.08.2017 - 05.11.2018 директор фінансовий в ТОВ "Сіті Кепітал Груп Девелопмент"; 06.11.2018 - 27.06.2019 

керівник Департаменту бюджетування та фінансового контролінгу в АТ "Фоззі Рітейл"; з 01.06.2020 керівник відділу фінансового контролінгу у відділ фінансового 

контролінгу в ПрАТ "ІДС". Термін на який обрано - 3 роки 



26.04.2021 обрано Член Ревізійної комісії Коломійчук Ірина Володимирівна  0 

Зміст інформації: 

Згідно рішення акціонера  № 56 UKR Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" від  26.04.2021 прийнято рішення  обрано на 

посаду Члена Ревізійної комісії  Коломійчук Ірину Володимирівну . Акціями товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 

Попередні посади, які займала протягом останніх п'яти років: з 2016 р. керівник юридичного відділу ПрАТ "ІДС". Термін на який обрано - 3 роки 

 


