
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

02.05.2019 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 23 
(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 № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами). 

 

Голова правління    Чорній Богдан Амбросійович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПІЛЛЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

 46003 Тернопіль, вул. Білецька, 33 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00374574 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 0352 259659, 0352 259659 

6. Адреса електронної пошти 

 opillia@reyestr.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 

  

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://opillia.com/a

ktsioneram/ 02.05.2019 

 (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 

26.04.2019 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради Джоджик Ярослав Iванович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019 (протокол №1 вiд 26.04.2019р. ) прийнято рiшення припинити повноваження на посаді голови Наглядової ради Джоджика 

Ярослава Iвановича. Пiдстава рiшення: закінчення терміну дії повноважень. Не володіє пакетом акцій Товариства. Термiн перебування на посадi 3 роки. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано Член Наглядової ради Джоджик Ярослав Iванович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019р. (протокол №1 вiд 26.04.2019р.) прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера ТОВ 

"ОБРІЙ-2005" (Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, ЄДРПОУ: 33680157) Джоджика Ярослава Івановича. Пiдстава рiшення: обрання на наступний термін. Розмiр 

пакету акцiй 0%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова наглядової ради Товариства радник Голови правлiння ТОВ "Гал-Трейд 

ЛТД". Термiн обрання 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Джоджик Ярослав Iванович  0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою 26.04.2019р. (протокол №4) прийнято рiшення обрати на посаду голови Наглядової ради iз числа обраних 26.04.2019 загальними зборами акціонерів 

членiв Наглядової ради - представника акцiонера ТОВ "ОБРІЙ-2005" (Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, ЄДРПОУ: 33680157) Джоджика Ярослава Івановича. 

Розмiр пакету акцiй 0%.Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: Голова наглядової ради Товариства, радник Голови правлiння ТОВ "Гал-

Трейд ЛТД". Термiн обрання 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Горук Андрiй Зiновiйович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019 (протокол №1 вiд 26.04.2019р. ) прийнято рiшення припинити повноваження на посаді члена Наглядової ради Горука Андрiя 

Зiновiйовича. Пiдстава рiшення: закінчення терміну дії повноважень. Володіє однією акцією, розмiр пакету акцiй 0,00003%. Термiн перебування на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано Член Наглядової ради Горук Андрiй Зiновiйович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019р. (протокол №1 вiд 26.04.2019р.) прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради - акцiонера Горука Андрiя 

Зiновiйовича. Пiдстава рiшення: обрання на наступний термін. Володіє однією акцією, розмiр пакету акцiй 0,00003%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх 5 рокiв: Член наглядової ради Товариства, ТОВ "ФК "Технотерн" директор. Термiн призначення 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. 

26.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Товарянська Лариса Iванiвна  0 



Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019 (протокол №1 вiд 26.04.2019р. ) прийнято рiшення припинити повноваження на посаді члена Наглядової ради Товарянської 

Лариси Іванівної. Пiдстава рiшення: закінчення терміну дії повноважень. Володіє однією акцією, розмiр пакету акцiй 0,00003%. Термiн перебування на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано Член Наглядової ради Товарянська Лариса Iванiвна  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019р. (протокол №1 вiд 26.04.2019р.) прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради - акцiонера Товарянську Ларису 

Іванівну. Пiдстава рiшення: обрання на наступний термін. Володіє однією акцією, розмiр пакету акцiй 0,00003%. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх 5 рокiв: член наглядової ради Товариства, генеральний директор ТОВ"Технотерн-Плюс". Термiн призначення 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. 

26.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Гомiвка Михайло Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019 (протокол №1 вiд 26.04.2019р. ) прийнято рiшення припинити повноваження на посаді члена Наглядової ради Гомівки 

Михайла Володимировича. Пiдстава рiшення: закінчення терміну дії повноважень. Не володіє пакетом акцій Товариства. Термiн перебування на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано Член Наглядової ради Гомiвка Михайло Володимирович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019р. (протокол №1 вiд 26.04.2019р.) прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера ТОВ 

"ОБРІЙ-2005" (Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, ЄДРПОУ: 33680157) Гомівку Михайла Володимировича. Пiдстава рiшення: обрання на наступний термін. Не 

володіє пакетом акцій Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: член наглядової ради Товариства,  генеральний директор ТОВ 

"Терен". Термiн призначення 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Луцик Володимир Степанович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019 (протокол №1 вiд 26.04.2019р. ) прийнято рiшення припинити повноваження на посаді члена Наглядової ради Луцика 

Володимира Степановича. Пiдстава рiшення: закінчення терміну дії повноважень. Не володіє пакетом акцій Товариства. Термiн перебування на посадi 3 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано Член Наглядової ради Луцик Володимир Степанович  0 

Зміст інформації: 

Загальними зборами акцiонерiв 26.04.2019р. (протокол №1 вiд 26.04.2019р.) прийнято рiшення обрати на посаду члена Наглядової ради - представника акцiонера ТОВ 

"ОБРІЙ-2005" (Україна, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а, ЄДРПОУ: 33680157) Луцика Володимира Степановича. Пiдстава рiшення: обрання на наступний термін. Не 

володіє пакетом акцій Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: член наглядової ради Товариства,  аналiтик систем ТОВ 

"Пивоварня "Опiлля". Термiн призначення 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

26.04.2019 обрано Голова Ревізійної комісії  Спринська Марiя Тарасiвна  0 

Зміст інформації: 

Ревізійною комісією 26.04.2019р. (протокол №1 вiд 26.04.2019р.) прийнято рiшення обрати на посаду голови Ревізійної комісії - Спринську Марію Тарасівну. Пiдстава 

рiшення: необхідність обрання голови Ревізійної комісії.  Не володіє пакетом акцій Товариства. Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ 

"Пивоварня Опiлля", бухгалтер. Термiн призначення 2 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 



 


