
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       КОВТОК ГАЛИНА IВАНIВНА  

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

  М.П.  
17.06.2016 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

37240, Полтавська обл., Лохвицький район, мiсто Заводське, ВУЛИЦЯ МАТРОСОВА, будинок 

10 

4. Код за ЄДРПОУ 

30382533 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 3934093 044 3934093 

6. Електронна поштова адреса 

PryhodkoI@ulf.com.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.06.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №113 Газета "Бюлетень.Цiннi папери України" 21.06.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://rise-maximko.com/ в мережі Інтернет 21.06.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до наказу №70 вiд 17.06.2016 генерального директора ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" прийнято рiшення про створення 

вiдокремленого пiдроздiлу – КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДIЛЬСЬКА ФIЛIЯ ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО". Мiсцезнаходження ВП: 32325, Хмельницька 

обл., Кам'янець-Подiльський район, село Гуменцi, вул. ВЕРБЕЦЬКЕ ШОСЕ, буд. 1. Рiшення прийнято у зв’язку iз регiональним розширенням 

виробничої дiяльностi товариства. ВП здiйснює частину або всi види дiяльностi, якi має право проводити юридична особа. 

Вiдповiдно до наказу №71 вiд 17.06.2016 генерального директора ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" прийнято рiшення про лiквiдацiю 

вiдокремленого пiдроздiлу – ЦЕНТРАЛЬНЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО". Код ЄДРПОУ ВП: 37137483. 

Мiсцезнаходження ВП: 20100, Черкаська обл., Манькiвський район, селище мiського типу Манькiвка. Причина прийняття такого рiшення – 

оптимiзацiя корпоративного управлiння компанiї. Функцiї, якi виконував ВП: вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i 

насiння олiйних культур; змiшане сiльське господарство; допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi; оптова торгiвля сiльськогосподарськими 

машинами та устаткуванням. 

Вiдповiдно до цього ж наказу прийнято рiшення ЗАХIДНЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" (Код ЄДРПОУ ВП: 

36194741 Мiсцезнаходження ВП: 21007, Вiнницька обл., м. Вiнниця, Замостянський район, вул. КIРОВА, буд. 1) перейменувати у 

ЦЕНТРАЛЬНЕ РЕГIОНАЛЬНЕ УПРАВЛIННЯ ПрАТ "РАЙЗ-МАКСИМКО" (Код ЄДРПОУ ВП: 36194741 Мiсцезнаходження ВП: 21007, 

Вiнницька обл., м. Вiнниця, Замостянський район, вул. КIРОВА, буд. 1). 

 


