
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  
 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  
ВАТ "Опілля" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
00374574 
1.4. Місцезнаходження емітента  
46003 м.Тернопіль вул.Білецька, 33 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  
0352-25-96-59 0352-25-96-59 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
office@opillia.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації  
www.opillia.com 
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  
Зміна складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення  

 
 

3. Підпис  
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
3.2. 

Голова правління 

 

 

 

Чорній Богдан Амбросійович 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

   М. П.  
 

(дата)  
 



19.04.2013 р. SMA 00374574 
 
 

Титульний аркуш Повідомлення  
 
Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої 
для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.  
 
 

Голова правління    Чорній Богдан 
Амбросійович 

(посада)  (підпис) 
 

М. П.  

 (прізвище та ініціали керівника) 

26.04.2013 
(дата) 

Особлива інформація емітента 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента: ВАТ "Опілля" 
1.2. Організаційно-правова форма: Відкрите акціонерне товариство 
1.3. Місцезнаходження: 46003 м.Тернопіль вул.Білецька, 33 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00374574 
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 0352-25-96-59 0352-25-96-59 
1.6. Електронна поштова адреса: office@opillia.com 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення  
2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин   19.04.2013 

(дата) 
2.2. Повідомлення 
опубліковано у  

78 Газета "Бюлетень. Цінні папери України"   24.04.2013 
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці 

www.opillia.com в мережі Інтернет  26.04.2013 
(адреса сторінки) (дата) 

 



19.04.2013 р. SMA 00374574 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

Дата прийняття 
рішення  

Зміни (призначено 
або звільнено)  Посада*  Прізвище, ім'я, по 

батькові  

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)  

Володіє часткою в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)  
1  2  3  4  5  6  

19.04.2013 Звільнено   Голова 
Правління 

Чорній Богдан 
Амбросійович 

  МС 263157 09.12.2003 
Тернопільський МВ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0,0105 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”, від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р, протокол №1. 
 Чорній Богдан Амбросійович (Паспорт: серія МС номер 263157 виданий 09.12.2003 р. Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській 
обл.),  звільнений з посади Голови правління ВАТ "Опілля" в звязку з перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0105%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки та 9 місяців.  

      

19.04.2013 Призначено   Голова 
Правління 

Чорній Богдан 
Амбросійович 

  МС 263157 09.12.2003 
Тернопільський МВ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0,0105 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля” від 19.04.2013 р. 
Призначення  виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р, протокол №1. 
 Чорній Богдан Амбросійович (Паспорт: серія МС номер 263157 виданий 09.12.2003 р. Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській 
обл.), призначений на посаду Голови Правління ПрАТ "Опілля". 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0105%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова правління ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 390 простих іменних  акцій емітента  

      

19.04.2013 Звільнено   Член 
Правління Присяжна Марія Іванівна   МС 250866 15.01.1998 

Тернопільське МУ УМВС   0,0025 



19.04.2013 р. SMA 00374574 

України в Тернопільській обл. 
Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”, від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”, від 19.04.2013 р., протокол № 1 
 Присяжна Марія Іванівна (Паспорт: серія МС номер 250866 виданий 15.01.1998 р. Тернопільське МУ УМВС України в Тернопільській 
обл.),  звільнена з посади Члена Правління ВАТ "Опілля" в звязку з перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0025%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 5 місяців  

      

19.04.2013 Призначено   Член 
Правління Присяжна Марія Іванівна 

  МС 250866 15.01.1998 
Тернопільське МУ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0,0025 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення  виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 19.04.2013 р, протокол №1. 
Присяжна Марія Іванівна (Паспорт: серія МС номер 250866 виданий 15.01.1998 р. Тернопільське МУ УМВС України в Тернопільській обл.), 
призначена на посаду Члена Правління ПрАТ "Опілля" 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0025%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член правління ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 90 шт  

      

19.04.2013 Звільнено   Член 
Правління 

Гульовський Володимир 
Орестович 

  МС 526367 15.02.2005 
Збаразький РВ УМВС України в 
Тернопільській обл. 

  0 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
Гульовський Володимир Орестович (Паспорт: серія МС номер 526367 виданий 15.02.2005 р. Збаразький РВ УМВС України в Тернопільській 
обл.),  звільнений з посади Члена правління ВАТ "Опілля" у звязку з перевиборами. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 5 місяців.  
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19.04.2013 Призначено   Член 
Правління 

Гульовський Володимир 
Орестович 

  МС 526367 15.02.2005 
Збаразький РВ УМВС України в 
Тернопільській обл. 

  0 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р. 
Призначення  виконано на підставі  рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р., протокол №1 
 Гульовський Володимир Орестович (Паспорт: серія МС номер 526367 виданий 15.02.2005 р. Збаразький РВ УМВС України в 
Тернопільській обл.), призначений на посаду Члена Правління ПрАТ "Опілля". 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Правління ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт простих іменних  акцій.  

      

19.04.2013 Звільнено   Член 
Правління 

Соломаха Григорій 
Олександрович 

  МС 223927 20.11.1997 
Тернопільське МУ УМВС 
України в Тернопільскій обл. 

  0,0541 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято акцонерів ВАТ “Опілля” від 19.04.2013 р. 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
Соломаха Григорій Олександрович (Паспорт: серія МС номер 223927 виданий 20.11.1997 р. Тернопільське МУ УМВС України в 
Тернопільскій обл.), який займав посаду Член Правління ВАТ "Опілля",  звільнений з посади Члена Правління ВАТ "Опілля" у звязку з 
перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0541%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 20 років.  

      

19.04.2013 Призначено   Член 
Правління 

Соломаха Григорій 
Олександрович 

  МС 223927 20.11.1997 
Тернопільське МУ УМВС 
України в Тернопільскій обл. 

  0,0541 

Зміст інформації:  



19.04.2013 р. SMA 00374574 

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
 Соломаха Григорій Олександрович (Паспорт: серія МС номер 223927 виданий 20.11.1997 р. Тернопільське МУ УМВС України в 
Тернопільскій обл.), призначений на посаду Члена Правління ПрАТ "Опілля". 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0541%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член правління ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2020 шт. Простих іменних  акцій.  

      

19.04.2013 Звільнено   Член 
Правління 

Багрій Омелян 
Миколайович 

  МС 494762 26.05.1999 
Бучацький РВ УМВС України в 
Тернопільській обл 

  0 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Звільнення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
 Багрій Омелян Миколайович (Паспорт: серія МС номер 494762 виданий 26.05.1999 р. Бучацький РВ УМВС України в Тернопільській обл), 
звільнений з посади Члена Правління ВАТ "Опілля" в звязку з перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 5 місяців  

      

19.04.2013 Призначено   Член 
Правління 

Багрій Омелян 
Миколайович 

  МС 494762 26.05.1999 
Бучацький РВ УМВС   0 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р. 
Призначення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р., протокол №1 
Багрій Омелян Миколайович (Паспорт: серія МС номер 494762 виданий 26.05.1999 р. Бучацький РВ УМВС), призначений на посаду Члена 
Правління ПрАТ "Опілля". 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член правління ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. акцій.  

      

19.04.2013 Звільнено   Голова Шацьких Алла   МС 310076 28.03.1998   0 
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Ревізійної 
комісії 

Степанівна Тернопільський МВ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля” від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р., протокол №1. 
Шацьких Алла Степанівна (Паспорт: серія МС номер 310076 виданий 28.03.1998 р. Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській 
обл.) звільнена з посади Голова Ревізійної комісії ВАТ "Опілля" у звязку з перевиборами. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25 місяців.  

      

19.04.2013 Призначено 
  Голова 
Ревізійної 
комісії 

Спринська Марія 
Тарасівна 

  НЮ 230421 21.10.2010 
Тернопільський МВ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
Спринська Марія Тарасівна (Паспорт: серія НЮ номер 230421 виданий 21.10.2010 р. Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській 
обл.), призначена на посаду Голови Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля"  
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгалтер ТОВ "Пивоварня "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. акцій.  

      

19.04.2013 Звільнено 
  Член 
Ревізійної 
комісії 

Багінський Богдан 
Павлович 

  НА 523940 09.07.1998 
Полонський РВ УМВС України в 
Хмельницькій обл. 

  0 

Зміст інформації:  



19.04.2013 р. SMA 00374574 

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р. 
Звільнення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,   протокол №1 від19.04.2013 р.  
 Багінський Богдан Павлович (Паспорт: серія НА номер 523940 виданий 09.07.1998 р. Полонський РВ УМВС України в Хмельницькій обл.),  
звільнений з посади Члена Ревізійної комісї в звязку з перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 5 місяців.  

      

19.04.2013 Призначено 
  Член 
Ревізійної 
комісії 

Багінський Богдан 
Павлович 

  НА 523940 09.07.1998 
Полонський РВ УМВС України в 
Хмельницькій обл. 

  0 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
Багінський Богдан Павлович (Паспорт: серія НА номер 523940 виданий 09.07.1998 р. Полонський РВ УМВС України в Хмельницькій обл.), 
призначений на посаду Члена Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля". 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. простих іменних акцій  

      

19.04.2013 Звільнено 
  Член 
Ревізійної 
комісії 

Дацко Наталія 
Михайлівна 

  НЮ 055904 12.10.2005 
Тернопільський РВ УМВС 
України в Тернопільскій обл. 

  0,0002 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р. 
Звільнення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,   протокол №1 від19.04.2013 р.  
Дацко Наталія Михайлівна (Паспорт: серія НЮ номер 055904 виданий 12.10.2005 р. Тернопільський РВ УМВС України в Тернопільскій 
обл.),звільнена з посади Члена Ревізійної комісї в звязку з перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік та 5 місяців  

      

19.04.2013 Призначено   Член 
Ревізійної 

Дацко Наталія 
Михайлівна 

  НЮ 055904 12.10.2005 
Тернопільский РВ УМВС   0,0002 



19.04.2013 р. SMA 00374574 

комісії України в Тернопільскій обл. 
Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
 Дацко Наталія Михайлівна (Паспорт: серія НЮ номер 055904 виданий 12.10.2005 р. Тернопільский РВ УМВС України в Тернопільскій 
обл.), призначена на посаду Член Ревізійної комісії ПрАТ "Опілля"  
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0002%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Ревізійної комісії ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 шт. простих іменних акцій.  

      

19.04.2013 Звільнено 
  Член 
Спостережної 
ради 

Гомівка Михайло 
Володимирович 

  МС 548156 01.06.1999 
Тернопільский МВ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля” від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р., протокол №1. 
 Гомівка Михайло Володимирович (Паспорт: серія МС номер 548156 виданий 01.06.1999 р. Тернопільский МВ УМВС України в 
Тернопільській обл.) звільнений з посади Члена Спостережної ради ВАТ "Опілля" 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25 місяців  

      

19.04.2013 Призначено   Член 
Наглядової ради 

Гомівка Михайло 
Володимирович 

  МС 548156 01.06.1999 
Тернопільський МВ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0 

Зміст інформації:  



19.04.2013 р. SMA 00374574 

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
Гомівка Михайло Володимирович (Паспорт: серія МС номер 548156 виданий 01.06.1999 р. Тернопільський МВ УМВС України в 
Тернопільській обл.), призначений на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Опілля". 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Член Спостережної ради ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт простих іменних  акцій.  

      

19.04.2013 Звільнено 
  Член 
Спостережної 
ради 

Горук Андрій 
Зіновійович 

  МС 146777 14.02.1997 
Тернопільске МУ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0,000001 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля” від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р., протокол №1. 
 Горук Андрій Зіновійович (Паспорт: серія МС номер 146777 виданий 14.02.1997 р. Тернопільске МУ УМВС України в Тернопільській обл.) 
звільнений з посади Члена Спостережної ради ВАТ "Опілля" в звязку з перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25 місяців  

      

19.04.2013 Призначено   Член 
Наглядової ради 

Горук Андрій 
Зіновійович 

  МС 146777 14.02.1997 
Тернопільське МУ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0,000001 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
 Горук Андрій Зіновійович (Паспорт: серія МС номер 146777 виданий 14.02.1997 р. Тернопільське МУ УМВС України в Тернопільській 
обл.), призначений на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Опілля"  
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Спостережної ради ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 шт простих іменних  акцій.  

      



19.04.2013 р. SMA 00374574 

19.04.2013 Звільнено 
  Член 
Спостережної 
ради 

Товарянська Лариса 
Іванівна 

  МС 547829 28.05.1999 
Тернопільське МУ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0,00001 

Зміст інформації:  
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля” від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р., протокол №1. 
Товарянська Лариса Іванівна (Паспорт: серія МС номер 547829 виданий 28.05.1999 р. Тернопільське МУ УМВС України в Тернопільській 
обл.),  звільнена з посади Члена Спостережної ради ВАТ "Опілля" в звязку з перевиборами 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25 місяців  

      

19.04.2013 Призначено   Член 
Наглядової ради 

Товарянська Лариса 
Іванівна 

  МС 547829 28.05.1999 
Тернопільське МУ УМВС 
України в Тернопільській обл. 

  0,00001 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
Товарянська Лариса Іванівна (Паспорт: серія МС номер 547829 виданий 28.05.1999 р. Тернопільське МУ УМВС України в Тернопільській 
обл.), призначена на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "Опілля"  
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00001%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член Спостережної ради ВАТ "Опілля" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 шт простих іменних акцій.  

      

19.04.2013 Звільнено 
  Голова 
Спостережної 
ради 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Обрій-
2005" 

   33680157     60,31 

Зміст інформації:  



19.04.2013 р. SMA 00374574 

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля” від 19.04.2013 р. 
Звільнення  виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”,  від 19.04.2013 р., протокол №1. 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Обрій-2005" (код ЄДРПОУ 33680157 ), звільнений з посади Голови Спостережної ради ВАТ 
"Опілля"  
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 60,31%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 25 місяців  

      

19.04.2013 Призначено   Голова 
Наглядової ради 

Джоджик Ярослав 
Іванович 

  МС 756635 03.12.2000 
Тернопільський МВ УМВС 
України в Тернопільській обл 

  0 

Зміст інформації:  
Рішення про призначення прийнято загальними зборами акцонерів ВАТ “Опілля”  від 19.04.2013 р. 
Призначення виконано на підставі рішення загальних зборів акцонерів ВАТ “Опілля”від 19.04.2013 р., протокол №1 
 Джоджик Ярослав Іванович (Паспорт: серія МС номер 756635 виданий 03.12.2000 р. Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській 
обл), призначений на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ "Опілля". 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років 
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: радник голови правління ТОВ "Гал-Трейд ЛТД" 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт простих іменних акцій.  

      

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