
                                                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) 

03.04.2015                         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, 58110 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 03.04.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано* у 

65 (2069) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

  

06.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

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

Інтернет 
07.04.2015 

  (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 

03.04.2015 
припинено 

повноваження 
Член Правлiння Карасюк Валентина Михайлiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради №58 вiд 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. припинено повноваження члена Правлiння Карасюк Валентини Михайлiвни. Часткою 

в статутному капiталi Емiтента не володiє. На данiй посадi перебувала з 24.04.2012 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 обрано Член Правлiння Вишнiвська Тетяна Леонiдiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням Наглядової ради (Протокол засiдання Наглядової ради №58 вiд 03.04.2015 р.) Вишнiвська Тетяна Леонiдiвна обрана 03.04.2015 членом Правлiння Товариства строком на 5 

рокiв. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - провiдний економiст,  заступник головного бухгалтера по економiцi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 звільнено Голова Наглядової ради Бубряк Свiтлана Анатолiївна д/н д/н д/н   .  . 0.55570 

Зміст інформації 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звiльнено Голову Наглядової ради Бубряк Свiтлану Анатолiївну. Володiє часткою в 

статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,5557 %. На данiй посадi перебувала з 12.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала 

згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 звільнено Член Наглядової ради Лещенко Василь Якович д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звiльнено члена Наглядової ради Лещенка Василя Яковича. Часткою в статутному 

капiталi Емiтента не володiє. На данiй посадi перебував з 12.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних. 

03.04.2015 звільнено Член Наглядової ради Пашинська Людмила Борисiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звiльнено члена Наглядової ради Пашинську Людмилу Борисiвну. Часткою в 

статутному капiталi Емiтента не володiє. На данiй посадi перебувала з 12.04.2013 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Бубряк Свiтлана Анатолiївна д/н д/н д/н   .  . 0.55570 

Зміст інформації 

Бубряк Свiтлана Анатолiївна обрана 03.04.2015 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) членом Наглядової ради Товариства та обрана 

03.04.2015 р. за рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол засiдання Наглядової ради № 57 вiд 03.04.2015 р.) головою Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Володiє 

часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 0,5557 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв - завуч 

школи. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 обрано Член Наглядової ради Ткачук Володимир Миколайович д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 



Ткачук Володимир Миколайович обраний 03.04.2015 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) членом Наглядової ради Товариства 

строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв, 

- механiк, майстер дiльницi, головний механiк. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 обрано Член Наглядової ради Пашинська Людмила Борисiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Пашинська Людмила Борисiвна обрана 03.04.2015 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) членом Наглядової ради Товариства 

строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 

рокiв, - iнспектор з кадрiв i пiдготовки кадрiв, секретар. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 звільнено Голова Ревiзiйної комiсiї Меленевська Тамара Миколаївна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звiльнено Голову Ревiзiйної комiсiї Меленевську Тамару Миколаївну. Часткою в 

статутному капiталi Емiтента не володiє. На данiй посадi перебувала з 21.03.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Алексiйчук Свiтлана Вiкторiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Алексiйчук Свiтлану Вiкторiвну. Часткою в 

статутному капiталi Емiтента не володiє. На данiй посадi перебувала з 21.03.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 звільнено Член Ревiзiйної комiсiї Бiгун Вiра Вiталiївна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) 03.04.2015 р. звiльнено члена Ревiзiйної комiсiї Бiгун Вiру Вiталiївну. Часткою в статутному 

капiталi Емiтента не володiє. На данiй посадi перебувала з 21.03.2014 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних. 

03.04.2015 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Меленевська Тамара Миколаївна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Меленевська Тамара Миколаївна обрана 03.04.2015 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) головою Ревiзiйної комiсiї Товариства 

строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 

рокiв, - заступник головного бухгалтера. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Алексiйчук Свiтлана Вiкторiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Алексiйчук Свiтлана Вiкторiвна обрана 03.04.2015 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) членом Ревiзiйної комiсiї Товариства 

строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 

рокiв, - менеджер з постачання, начальник вiддiлу постачання. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

03.04.2015 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шуляренко Свiтлана Хомiвна д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

Шуляренко Свiтлана Хомiвна обрана 03.04.2015 р. за рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 25/2015 вiд 03.04.2015 р.) членом Ревiзiйної комiсiї Товариства строком 

на 3 роки. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх 5 рокiв, - 

бухгалтер. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

 


