
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      

     Титульний аркуш 
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 
      

Сергiєнко Анатолiй Петрович 

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

22.03.2016                         М.П. 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Коростенський завод "Янтар" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 
11503 Житомирська обл., м. Коростень вул. Житомирська, буд. 2 

4. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ емітента 
02969797 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
04142 40090 49065 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
plb@yantar-lk.com.ua 

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

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.03.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано* у 52 4340) Бюлетень "Цiннi папери України" 

  

23.03.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці www.yantar-lk.com.ua 
в мережі 

Інтернет 
23.03.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

 
• Зазначається при поданні до Комісії 



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 

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 

22.03.2016 
припинено 

повноваження 
Голова правлiння Сергiєнко Анатолiй Петрович д/н д/н д/н   .  . 79.44996 

Зміст інформації 

В зв'язку iз закiнченням термiну обрання 22 березня 2016 року припиненi повноваження голови правлiння товариства Сергiєнка Анатолiя Петровича, який володiє часткою в статутному 

капiталi Емiтента в розмiрi 79.44996 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi голови правлiння товариства перебував з 22.03.2011 р. Посадова особа 

не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Сергiєнко Iгор Анатолiйович д/н д/н д/н   .  . 5.29247 

Зміст інформації 

В зв'язку iз закiнченням термiну обрання 22 березня 2016 року припиненi повноваження члена правлiння товариства Сергiєнко Iгоря Анатолiйовича, який володiє часткою в статутному 

капiталi Емiтента в розмiрi 5.29247 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена правлiння товариства перебував з 22.03.2011 р. Посадова особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Янц Галина Сергiївна д/н д/н д/н   .  . 0.15672 

Зміст інформації 

В зв'язку iз закiнченням термiну обрання 22 березня 2016 року припиненi повноваження члена правлiння товариства Янц Галини Сергiївни, яка володiє часткою в статутному капiталi 

Емiтента в розмiрi 0.15672 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена правлiння товариства перебувала з 22.03.2011 р. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Дмитренко Валентина Володимирiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням наглядової ради вiд 22.03.2016 р. (Протокол засiдання наглядової ради №63 вiд 22.03.2016 р.) припинено повноваження члена правлiння товариства Дмитренко Валентини 

Володимирiвни, яка не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена правлiння перебувала з 

24.04.2012 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 
припинено 

повноваження 
Член правлiння Вишнiвська Тетяна Леонiдiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням наглядової ради вiд 22.03.2016 р. (Протокол засiдання наглядової ради №63 вiд 22.03.2016 р.) припинено повноваження члена правлiння товариства Вишнiвської Тетяни 

Леонiдiвни, яка не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi члена правлiння перебувала з 03.04.2015 р. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 обрано Голова правлiння Сергiєнко Анатолiй Петрович д/н д/н д/н   .  . 79.44996 

Зміст інформації 



Сергiєнко Анатолiй Петрович обраний 22.03.2016 р. головою правлiння товариства за рiшенням наглядової ради вiд 22.03.2016 р. (Протокол засiдання наглядової ради №63 вiд 22.03.2016 

р.) строком на 5 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 79.44996 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перелiк iнших посад, якi 

обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: голова правлiння. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 обрано Член правлiння Сергiєнко Iгор Анатолiйович д/н д/н д/н   .  . 5.29247 

Зміст інформації 

Сергiєнко Iгор Анатолiйович обраний 22.03.2016 р. членом правлiння товариства за рiшенням наглядової ради вiд 22.03.2016 р. (Протокол засiдання наглядової ради №63 вiд 22.03.2016 

р.) строком на 5 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 5.29247 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перелiк iнших посад, якi 

обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник голови правлiння. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 обрано Член правлiння Янц Галина Сергiївна д/н д/н д/н   .  . 0.15672 

Зміст інформації 

Янц Галина Сергiївна обрана 22.03.2016 р. членом правлiння товариства за рiшенням наглядової ради вiд 22.03.2016 р. (Протокол засiдання наглядової ради №63 вiд 22.03.2016 р.) строком 

на 5 рокiв. Володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0.15672 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  Перелiк iнших посад, якi обiймала ця 

особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник голови правлiння з економiки i фiнансiв-головний бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 обрано Член правлiння Дмитренко Валентина Володимирiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Дмитренко Валентина Володимирiвна обрана 22.03.2016 р. членом правлiння товариства за рiшенням наглядової ради вiд 22.03.2016 р. (Протокол засiдання наглядової ради №63 вiд 

22.03.2016 р.) строком на 5 рокiв. Не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала 

ця особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник голови правлiння по виробництву. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

22.03.2016 обрано Член правлiння Вишнiвська Тетяна Леонiдiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Вишнiвська Тетяна Леонiдiвна обрана 22.03.2016 р. членом правлiння товариства за рiшенням наглядової ради вiд 22.03.2016 р. (Протокол засiдання наглядової ради №63 вiд 22.03.2016 

р.) строком на 5 рокiв. Не володiє часткою в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перелiк iнших посад, якi обiймала ця особа 

протягом останнiх 5 рокiв: заступник головного бухгалтера по економiцi. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

 

 


