
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

25.03.2020 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 25032020-1 
 (вихідний реєстраційний 
номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Голова 
правлiння       Нiколайчук Любов Вiкторiвна 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-наукове 
пiдприємство "Укрзооветпромпостач" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  03040 м. Київ вул. Василькiвська, 16 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 23524007 

5. Міжміський код та телефон, факс  (044) 257-41-14, (044) 257-41-14 

6. Адреса електронної пошти zoovet@ukrzoovet.com.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна реєстрації юридичної 
особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати 
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, 
яка здійснює оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасника фондового ринку. 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 
фондового ринку України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  https://ukrzoovet.com.ua/publichna-informatsiya 25.03.2020 

 
(адреса сторінки) 

  
(дата) 

 
 
 



 

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 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 
емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.03.2020 
припинено 

повноваження Голова Наглядової ради Василишиної Таїси Василiвни  40.58630 

Зміст інформації 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 25.03.2020 року припинено повноваження Голови Наглядової ради Василишиної Таїси Василiвни. Рiшення прийнято у 
вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 40,5863%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посадi: з 21.04.2017 р. по 25.03.2020 р. 

25.03.2020 
припинено 

повноваження Член Наглядової ради Василишин Андрiй Андрiйович  5.48340 

Зміст інформації 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 25.03.2020 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Василишина Андрiя Андрiйовича. Рiшення прийнято у 
вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Особа володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 5,4834%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 21.04.2017 р. по 25.03.2020 р. 

25.03.2020 
припинено 

повноваження Член Наглядової ради Нiколайчук Олексiй Павлович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 25.03.2020 року припинено повноваження Члена Наглядової ради Нiколайчука Олексiя Павловича. Рiшення прийнято у 
вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 21.04.2017 р. по 25.03.2020 р. 

25.03.2020 обрано Голова Наглядової ради Василишина Таїса Василiвна  40.58630 
Зміст інформації 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 25.03.2020 року Членом Наглядової ради обрано Василишину Таїсу Василiвну. Рiшення прийнято у вiдповiдностi до 
пропозицiй акцiонерiв. Рiшенням Наглядової ради Товариства, що вiдбулися 25.03.2020 року Василишину Таїсу Василiвну обрано Головою Наглядової ради. Особа володiє часткою в 
статутному капiталi емiтента: 40,5863%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Наглядової ради ПрАТ "ВНП "Укрзооветпромпостач", фiзична особа - пiдприємець. 

25.03.2020 обрано 
Незалежний директор (Член 

Наглядової ради) 
Василега Володимир Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 25.03.2020 року Незалежним директором (Членом Наглядової ради) обрано Василегу Володимира Миколайовича. Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фiзична особа - пiдприємець. 

Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 



25.03.2020 обрано 
Незалежний директор (Член 

Наглядової ради) 
Лiсовенко Андрiй Анатолiйович  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулися 25.03.2020 року Незалежним директором (Членом Наглядової ради) обрано Лiсовенка Андрiя Анатолiйовича. Рiшення 
прийнято у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв. Особа акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено 
особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Фахiвець по упорядкуванню наукової та дiлової документацiї НВК "Вектор". 

 


