
20.04.2018 р. SMA 00379413 

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до 

вимог Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

 

Директор    Гончар Любов Валентинівна 
(посада)  (підпис) 

 

 

 (прізвище та ініціали керівника) 

 
(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(Зміна складу посадових осіб емітента) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ГОЩАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 35400 смт. Гоща вулиця Рівненська, буд. 19 

4. Код за ЄДРПОУ: 00379413 

5. Міжміський код та телефон, факс: (03650) 2-17-53 (03650) 2-19-51 

6. Електронна поштова адреса: gzpt@emitent.net.ua 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію)  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії  

 20.04.2018 
(дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано у  

79 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку"  

 25.04.2018 

(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення 

розміщено на 

сторінці 

http://gzpt.at.ua/ в мережі Інтернет  25.04.2018 
(адреса сторінки) (дата) 
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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  

20.04.2018 
припинено 

повноваження 

  Голова 

Наглядової ради 
Вознюк Борис Павлович   д/н д/н  д/н   98,15 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 20.04.2018 р. (протокол № 01/2018 від 20.04.2018 року) в 

зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства. 

Посадова особа Вознюк Борис Павлович не надав згоду на розкриття свої паспортних даних. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 98,15%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5464 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 19 років.  
      

20.04.2018 
припинено 

повноваження 

  Член 

Наглядової ради 

Музичук Віталій 

Анатолійович 
  д/н д/н  д/н   0,0045 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 20.04.2018 р. (протокол № 01/2018 від 20.04.2018 року) в 

зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства. 

Посадова особа Музичук Віталій Анатолійович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0045%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років.  
      

20.04.2018 
припинено 

повноваження 

  Член 

Наглядової ради 

Сомюк Григорій  

Федорович 
  д/н д/н  д/н   0,0045 
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Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 20.04.2018 р. (протокол № 01/2018 від 20.04.2018 року) в 

зв'язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради Товариства. 

Посадова особа Сомюк Григорій Федорович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0045%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 років.  
      

20.04.2018 
припинено 

повноваження 

  Ревізор 

акціонерного 

товариства 

Вознюк Юлія 

Валентинівна 
  д/н д/н  д/н   0,0045 

Зміст інформації:  

Рішення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акціонерів 20.04.2018 р. (протокол № 01/2018 від 20.04.2018 року) в 

зв'язку із тим, що в новій редакції Статуту затвердженого на загальних зборах акціонерів 27.04.2017 року, посада Ревізора Товариства 

відсутня. Посадова особа Вознюк Юлія Валентинівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0045%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.  
      

20.04.2018 обрано 
  Голова 

Наглядової ради 
Вознюк Борис Павлович   д/н д/н  д/н   98,15 

Зміст інформації:  

На загальних зборах акціонерів 20.04.2018 р. (протокол № 01/2018 від 20.04.2018 року) прийнято рішення про обрання членом Наглядової 

ради (продовження терміну дії повноважень на наступний термін - 3 роки) . На засіданні Наглядової ради 20.04.2018 року Вознюка Б.П. 

обрано Головою Наглядової ради. 

Посадова особа Вознюк Борис Павлович не надав згоду на розкриття свої паспортних даних. Є акціонером Товариства. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 98,15%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5464 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Гощанський завод продтоварів", директор з виробництва.  
      

20.04.2018 обрано 
  Член 

Наглядової ради 

Сомюк Григорій 

Федорович 
  д/н д/н  д/н   0,0045 
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Зміст інформації:  

Рішення про обрання (продовження терміну дії повноважень на наступний термін - 3 роки) прийнято на загальних зборах акціонерів 

20.04.2018 р. (протокол № 01/2015 від 20.04.2018 року). 

Сомюк Григорій Федорович не надав згоду на розкриття своїх паспортних даних. Є акціонером Товариства.  

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0045%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Гощанський завод продтоварів", головний інженер.  
      

20.04.2018 обрано 
  Член 

Наглядової ради 

Вознюк Юлія 

Валентинівна 
  д/н д/н  д/н   0,0045 

Зміст інформації:  

Рішення про обрання членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 20.04.2018 р. (протокол № 01/2018 від 20.04.2018 

року). 

Вознюк Юлія Валентинівна не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних. Обрана терміном на 3 роки. Є акціонером. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0045%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Вознюк Ю.В. не перебуває в трудових відносинах з емітентом, тому підприємство не володіє інформацією щодо інших посад, які обіймає 

дана посадова особа. Посади протягом останніх 5 років: ревізор ПрАТ "Гощанський завод продтоварів".  
      

 

____________ 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

 


