
 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" 

2. Код за ЄДРПОУ 01880724 

3. Місцезнаходження 43020, м. Луцьк, вул. Георгiя Гонгадзе, 25 

4. Міжміський код, телефон та факс 0332 789105 0332 789150 

5. Електронна поштова адреса 
Pavel.bud@vgp.in.ua 

 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації                       
http://ruta.ua/ukr/informaciya-sho-pidlyagae-

opriludnennu-vidpovidno-do-zakonodavstva/ 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

24 квiтня 2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.15) 

припинено повноваження голови ревiзiйної комiсiї Дреми О.Б. Володiє часткою в статутному 

капiталi в розмiрi 0,0006 %. Дрема О.Б. перебувала на посадi протягом 15-ти рокiв. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини звiльнена голова ревiзiйної комiсiї не мала. 

24 квiтня 2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.15) 

припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Малюк Н.А. Володiє часткою в статутному 

капiталi в розмiрi 0,0017 %. Малюк Н.А. перебувала на посадi протягом 15-ти рокiв. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини звiльнений член ревiзiйної комiсiї не мав. 

24 квiтня 2015 року рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1 вiд 24.04.15) 

припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Матчука Л.А. Володiє часткою в статутному 

капiталi в розмiрi 0,0004 %. Матчук Л.А. перебував на посадi протягом 11-ти рокiв. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини звiльнений член ревiзiйної комiсiї не мав. 

24.04.2015 р. рiшенням загальних зборiв (протокол № 1 вiд 24.04.15) обрано на посаду члена 

ревiзiйної комiсiї Антонюка Андрiя Федоровича. Рiшення прийнято у зв'язку зi звiльненням даної 

посади. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ВГП" не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа 

протягом своєї дiяльностi: головний економiст фiнансового-економiчного вiддiлу ПАТ «ВГП». 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на посаду на строк: 

3 роки. 

24.04.2015 р. рiшенням загальних зборiв (протокол № 1 вiд 24.04.15) обрано на посаду члена 

ревiзiйної комiсiї Антонюк Ларису Адамiвну. Рiшення прийнято у зв'язку зi звiльненням даної 

посади. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ВГП" не володiє. Iншi посади, якi обiймала особа 

протягом своєї дiяльностi: заступник головного бухгалтера ПАТ «ВГП». непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на посаду на строк: 3 роки. 

24.04.2015 р. рiшенням загальних зборiв (протокол № 1 вiд 24.04.15) обрано на посаду члена 

ревiзiйної комiсiї Саврук Свiтлану Володимирiвну. Рiшення прийнято у зв'язку зi звiльненням 

даної посади. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ВГП" не володiє. Iншi посади, якi обiймала 

особа протягом своєї дiяльностi: заступник начальника вiддiлу економiчного аналiзу i планування 

ПАТ «ВГП». непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 

посаду на строк: 3 роки. 

mailto:Pavel.bud@vgp.in.ua


24.04.2015 р. рiшенням ревiзiйної комiсiї (протокол № 23 вiд 24.04.15) обрано на посаду голови 

ревiзiйної комiсiї Антонюка Андрія Федоровича. Рiшення прийнято у зв'язку з обранням нового 

складу ревiзiйної комiсiї. Часткою в статутному капiталi ПАТ "ВГП" не володiє. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом своєї дiяльностi: головний економiст фiнансового-економiчного вiддiлу 

ПАТ «ВГП». непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу обрано на 

посаду на строк: 3 роки. 

III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

 

2. Найменування посади 

      Мiрецький Iлля Борисович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

24.04.2015 

(дата) 

 

 

 

 


