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

Кузнєцова Євгенiя Василiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

15.09.2014
(дата)

Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та вiдпочинку "САЛЮТ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23880558
1.4 Місцезнаходження емітента
72563, Запорiзька обл.., Якимiвський р-н, смт.Кирилiвка, вул.Коса Пересип, 134
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
06131 6-95-72 6-95-72
1.6 Електронна поштова адреса емітента
doc.salut@yandex.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

11.09.2014
(дата)

172 (3969) Газета "Бюлетень. Цiннi папери
України"

15.09.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Повідомлення розміщено на
сторінці

http://doc-salut.com.ua/contact/

2.2. Повідомлення

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 15.09.2014
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата
Зміни (призначено або
прийняття
звільнено)
рішення

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.09.2014

припинено
повноваження

Голова
Спостережної
ради

Бей Наталiя Олександрiвна

СО 172271
01.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
У зв'язку зi змiнами у складi Наглядової ради, рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року припинено повноваження
всього складу Наглядової ради, у т.ч. припинено повноваження Голови Наглядової ради Бей Наталiї Олександрiвни; паспорт серiї СО 172271, виданий 01.07.1999р.
Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi; на посадi перебувала 4 роки; часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

припинено
повноваження

Член
Спостережної
ради

Фiлiпенко Сергiй Вадимович

СА 926819
12.07.1999 Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.

0

Зміст інформації:
У зв'язку зi змiнами у складi Наглядової ради, рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року припинено повноваження
всього складу Наглядової ради, у т.ч. припинено повноваження члена Наглядової ради Фiлiпенко Сергiя Вадимовича; паспорт серiї СА 926819, виданий 12.07.1999р.
Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.; на посадi перебував 1 рiк; часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

припинено
повноваження

Член
Спостережної
ради

Лазарєв Антон Олександрович

СН 099281
06.02.1996 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
У зв'язку зi змiнами у складi Наглядової ради, рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року припинено повноваження
всього складу Наглядової ради, у т.ч. припинено повноваження члена Наглядової ради Лазарєва Антона Олександровича; паспорт серiї СН 099281, виданий 06.02.1996р.
Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi; на посадi перебував 5 мiсяцiв, часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

припинено
повноваження

Член
Спостережної
ради

Шиляєв Андрiй Миколайович

СА 345301
30.01.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.

0.0005

Дата
Зміни (призначено або
прийняття
звільнено)
рішення

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Зміст інформації:
У зв'язку зi змiнами у складi Наглядової ради, рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року припинено повноваження
всього складу Наглядової ради, у т.ч. припинено повноваження члена Наглядової ради Шиляєва Андрiя Миколайовича; паспорт серiї СА 345301, виданий 30.01.1997р.
Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.; на посадi перебував 6 рокiв; володiє часткою 0,0005% в Статутному капiталi емiтента 0,0005%, розмiр пакету акцiй
емiтента – 1 акцiя. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

обрано

Член
Спостережної
ради

Бей НаталiяОлександрiвна

СО 172271
01.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 квiтня 2014 року обрано членом Наглядової ради на термiн 3 (три) роки Бей Наталiю
Олександрiвну; паспорт серiї СО 172271, виданий 01.07.1999р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi; рiк народження 1977, попереднi посади: Заступник Голови
Правлiння з фiнансових питань i маркетингових комунiкацiй АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник департаменту аналiтики i iмiджу, часткою в Статутному
капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

обрано

Член
Спостережної
ради

Євдокименко Микола
Михайлович

СВ 284687
26.10.2000 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй
област

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 квiтня 2014 року обрано членом Наглядової ради на термiн 3 (три) роки Євдокименка Миколу
Михайловича; паспорт: серiя СВ 284687 виданий 26.10.2000р. Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi, рiк народження 1961, попереднi посади: Голова
Правлiння, 1-й заступник Голови Правлiння з виробництва i забезпечення, заступник технiчного директора, заступник директора виробництва, комерцiйний директор,
заступник директора з маркетингу, заступник генерального директора з виробництва, перший заступник генерального директора, член правлiння-перший заступник
технiчного директора, 1-й заступник головного iнженера з пiдготовки виробництва, начальник цеху авто нормалей, заступник начальника цеху, майстер, часткою в
Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

обрано

Член
Спостережної
ради

Лазарєв Антон Олександрович

СН 099281
06.02.1996 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 квiтня 2014 року обрано членом Наглядової ради на термiн 3 (три) роки Лазарєва Антона

Дата
Зміни (призначено або
прийняття
звільнено)
рішення

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Олександровича; паспорт серiї СН 099281, виданий 06.02.1996р. Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi; рiк народження 1980, попереднi посади: заступник голови
правлiння з фiнансiв та планування ЗАТ «ЗАЗ», юрист, начальник вiддiлу, завiдувач сектору, головний спецiалiст, провiдний спецiалiст, спецiалiст 1-й категорiї , часткою в
Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
обрано

11.09.2014

Член
Спостережної
ради

Шиляєв Андрiй Миколайович

СА 345301
30.01.1997 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.

0.0005

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 квiтня 2014 року обрано членом Наглядової ради на термiн 3 (три) роки Шиляєва Андрiя
Миколайовича; паспорт серiї СА 345301, виданий 30.01.1997р. Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.; рiк народження 1965, попереднi посади: iнженерелектронник, iнженер-програмiст, начальник бюро, заступник начальника вiддiлу, начальник департаменту, юрисконсульт, володiє часткою 0,0005% в Статутному капiталi
емiтента, розмiр пакету акцiй емiтента – 1 акцiя. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

припинено
повноваження

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Уласенко Юлiя Олександрiвна

ВК 617369
17.07.2009 Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в
Донецькiй обл.

0

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiнами у складi Ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року припинено повноваження
всього складу Ревiзiйної комiсiї, у т.ч. припинено повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Уласенко Юлiю Олександрiвну, паспорт серiя ВК №617369, виданий Калiнiнським
РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй обл. 17.07.2009 р., на посадi перебувала 5 мiсяцiв; часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету
акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

припинено
повноваження

член Ревiзiйної
комiсiї

Коновалова Людмiла Iванiвна

СА 001304
27.07.1955 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.

0

Зміст інформації:
У зв’язку зi змiнами у складi Ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року припинено повноваження
всього складу Ревiзiйної комiсiї, у т.ч. припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Коновалової Людмили Iванiвни, паспорт серiї СА №001304, виданий 27.07.1995.
Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл., на посадi перебувала 5 рокiв; , часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

обрано

член Ревiзiйної
комiсiї

Уласенко Юлiя Олександрiвна

ВК 617369
17.07.2009 Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в

0

Дата
Зміни (призначено або
прийняття
звільнено)
рішення

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Донецькiй обл.
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року обраобрано членом Ревiзiйної комiсiї на термiн 3 (три) роки Уласенко Юлiю
Олександрiвну, паспорт серiя ВК №617369, виданий Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй обл. 17.07.2009 р. Посади, якi займала протягом
трудової дiяльностi: провiдний аналiтик департаменту контролiнгу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу АТ
«Українська автомобiльна корпорацiя», начальник департаменту контролiнгу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя» , часткою в Статутному капiталi емiтента не
володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

обрано

член Ревiзiйної
комiсiї

Студенникова Тетяна
Анатолiївна

СН 382007
26.12.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ "САЛЮТ" вiд 11 вересня 2014 року обрано членом Ревiзiйної комiсiї на термiн 3 (три) роки Студенникову Тетяну
Анатолiївну, паспорт серiя СН номер 382007 виданий 26.12.1996 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м.Києвi. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi:
начальник вiддiлу, головний бухгалтер, в.о. головного бухгалтера, головний фахiвець, начальник централiзованої бухгалтерiї, заступник головного бухгалтера, фiнансовий
директор, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, бухгалтер, часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй
емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014

обрано

Голова
Спостережної
ради

Бей Наталiя Олександрiвна

СО 172271
01.07.1999 Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

0

Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради 11.09.2014р (протокол №11/09/2014-1) обрано Головою Наглядової ради Бей Наталiю Олександрiвну; паспорт серiї СО 172271, виданий
01.07.1999р. Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi; рiк народження 1977. Iншi посади, якi обiймала особа: Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань i
маркетингових комунiкацiй АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник департаменту аналiтики i iмiджу, часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє,
розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
11.09.2014
Зміст інформації:

обрано

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Уласенко Юлiя Олександрiвна

ВК 617369
17.07.2009 Калiнiнським РВ Горлiвського МУ ГУМВС України в
Донецькiй обл.

0

Дата
Зміни (призначено або
прийняття
звільнено)
рішення

1

2

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє
часткою в
статутному
капіталі
емітента (у
відсотках)

3

4

5

6

Рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 11.09.2014р. обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Уласенко Юлiю Олександрiвну, паспорт серiя ВК №617369, виданий Калiнiнським РВ
Горлiвського МУ ГУМВС України в Донецькiй обл. 17.07.2009 р., Iншi посади, якi обiймала особа: провiдний аналiтик департаменту контролiнгу АТ «Українська
автомобiльна корпорацiя», начальник iнформацiйно-аналiтичного вiддiлу АТ «Українська автомобiльна корпорацiя», начальник департаменту контролiнгу АТ «Українська
автомобiльна корпорацiя» , часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, розмiр пакету акцiй емiтента – 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має

