
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. 

  

  
Голова правлiння       Сім'яченко Віктор Станіславович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
    М.П.   25.04.2014 
        (дата) 
         
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публічне акцiонерне товариство "Вiйтовецьке 

пiдприємство по племіннiй справi в тваринництвi" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   31256, смт. Вiйтiвцi, вул.Миру, 1 
  
4. Код за ЄДРПОУ   00711451 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (03845) 95297, 95139 
  
6. Електронна поштова адреса   vpp@emitent.km.ua 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   27.04.2014 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у   782, "Бюлетень. Цінні папери України"   28.04.2014 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  vpp.km.ua 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   27.04.2014       
    (дата)       



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата прийняття 
рішення 

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада * Прізвище, ім'я, по батькові або 
повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
24.04.2014 Припинено 

повноваження 
Голова наглядової ради Заворотна Валентина 

Михайлівна 
НА, 144118, 01.01.2001, 
Волочиським РВ УМВС 

0,000000 

Зміст інформації: 
Припинено повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 4 років. 

24.04.2014 Припинено 
повноваження 

Член наглядової ради Михайлусь Юрій Леонідович НА, 606206, 04.12.1998, 
Волочиським РВ УМВС 

0,000000 

Зміст інформації: 
Припинено повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 4 років. 

24.04.2014 Припинено 
повноваження 

Член наглядової ради Коцюба Тетяна Олексіївна НА, 421950, 24.01.1998, 
Волочиським РВ УМВС 

0,000000 

Зміст інформації: 
Припинено повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 4 років. 

24.04.2014 Припинено 
повноваження 

Голова Ревiзiйної комiсiї Мицик Марія Володимирівна НА, 606672, 15.12.1998, 
Волочиським РВ УМВС 

0,000000 

Зміст інформації: 
Припинено повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 4 років. 

24.04.2014 Припинено 
повноваження 

Член ревізійної комісії Нероба Людмила Кирилівна НА, 791691, 11.12.1999, 
Хмельницьким РВ УМВС 

0,000000 

Зміст інформації: 
Припинено повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 4 років. 

24.04.2014 Припинено 
повноваження 

Член ревізійної комісії Ткачеко Вадим Анатолійович д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0,008000 

Зміст інформації: 
Припинено повноваження за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Обіймав посаду протягом 4 років. 

24.04.2014 Обрано Член наглядової ради Стаднік Микола Якович д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0,000000 
Зміст інформації: 
Обрано до складу наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Особа відмовилась від оприлюднення 
паспортних даних. Обрано терміном на 3 роки. Акціями не володіє, представляє акціонера РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Попередня посада - головний 
спеціаліст РВ ФДМУ. Непогашеної судимості не має. 

24.04.2014 Обрано Член наглядової ради Заворотна Валентина 
Михайлівна 

д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0,000000 

Зміст інформації: 
Обрано до складу наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Особа відмовилась від оприлюднення 



паспортних даних. Обрано терміном на 3 роки. Місце роботи - тимчасово не працює . Непогашеної судимості не має. 
24.04.2014 Обрано Член наглядової ради Михайлусь Юрій Леонідович д/н, 0, 01.01.2001, 0 0,000000 

Зміст інформації: 
Обрано до складу наглядової ради за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Особа відмовилась від оприлюднення 
паспортних даних. Обрано терміном на 3 роки. Місце роботи - тимчасово не працює . Непогашеної судимості не має. 

24.04.2014 Обрано Член ревізійної комісії Стаднік Микола Якович д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0,000000 
Зміст інформації: 
Обрано до складу ревізійної комісії за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Особа відмовилась від оприлюднення 
паспортних даних. Обрано терміном на 3 роки. Акціями не володіє, представляє акціонера РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Попередня посада - головний 
спеціаліст РВ ФДМУ. Непогашеної судимості не має.. 

24.04.2014 Обрано Член ревізійної комісії Мицик Марія Володимирівна д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0,000000 
Зміст інформації: 
Обрано до складу ревізійної комісії за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Особа відмовилась від оприлюднення 
паспортних даних. Обрано терміном на 3 роки. Місце роботи - тимчасово не працює . Непогашеної судимості не має. 

24.04.2014 Обрано Член ревізійної комісії Ткачеко Вадим Анатолійович д/н, 0, 01.01.2001, д/н 0,008000 
Зміст інформації: 
Обрано до складу ревізійної комісії за рішенням загальних зборів акціонерів від 24/04/2014р. (протокол №1 вд 18/04/2014р.). Особа відмовилась від оприлюднення 
паспортних даних. Обрано терміном на 3 роки. Місце роботи - тимчасово не працює . Непогашеної судимості не має. 

 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 

 


