
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

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

 

Директор       
Чижевський Володимир 

Анатолiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

24.04.2015 

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРОСТЕНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБIНАТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

11501, м. Коростень, Жовтнева, буд.54 "б"  

4. Код за ЄДРПОУ 

00443418 

5. Міжміський код та телефон, факс 

04142-9-62-78 04142-9-62-78  

6. Електронна поштова адреса 

KinderT@ulf.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 73 “Бюлетень. Цiннi папери України” 23.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

meat-korosten.com.ua в мережі Інтернет 22.04.2015 

 
(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 фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

21.04.2015 звільнено 
Член 

наглядової 
ради 

Дутка Iгор Михайлович 
СС 697370 

09.02.1999 Рогатинським РВ УМВС України в Iвано-
Франкiвськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 2 вiд 21.04.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади члена наглядової ради – Дутку Iгоря Михайловича, паспорт серiї СС № 697370 виданий 09.02.1999 р. Рогатинським РВ УМВС 
України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. На посадi перебував 3 роки. 

21.04.2015 звільнено 
Голова 

наглядової 
ради 

Барановський Володимир 
Дмитрович 

СТ 348231 
28.03.2014 Василькiвським РВ УДМС України в 

Київськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 2 вiд 21.04.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади голови наглядової ради – Барановського Володимира Дмитровича, паспорт серiї СТ 348231 28.03.2014 Василькiвським РВ УДМС 
України в Київськiй областi. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. На посадi перебував 3 роки. 

21.04.2015 звільнено 
Член 

наглядової 
Прокоса Богдан 

Сергiйович 
КА 825446 

06.05.1998 Бориславським МВ УМВС України у 
0 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ради Львiвськiй обл. 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 2 вiд 21.04.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади члена наглядової ради – Прокосу Богдана Сергiйовича, паспорт серiї КА 825446 06.05.1998 Бориславським МВ УМВС України у 
Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Звiльнення вiдбулось в зв'язку з переобранням. На посадi перебував 3 роки. 

21.04.2015 призначено 
Член 

наглядової 
ради 

Прокопик Тарас Iгорович 
СС 720499 

21.03.1999 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-
Франкiвськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 2 вiд 21.04.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
ПРИЗНАЧЕНО: 
На посаду члена наглядової ради – Прокопика Тараса Iгоровича, паспорт серiї СС № 720499 виданий 19.03.1999 р. Iвано-Франкiвським МУВС 
МВС в Iвано-Франкiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї 
дiяльностi посади начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Райз - Максимко», заступник директора з юридичних питань ТОВ «Укрлендiнвест», 
начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Фiнансово – консалтингова група «Укрм’ясо”, юрисконсульт ТзОВ «Прикарпатська фiнансова компанiя» 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

21.04.2015 призначено 
Член 

Наглядової 
ради 

Смолинець Наталiя 
Василiвна 

СС 113131 
12.09.1996 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-

Франкiвськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 2 вiд 21.04.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
ПРИЗНАЧЕНО: 
На посаду члена наглядової ради – Смолинець Наталiю Василiвну, паспорт серiї СС №113131 виданий 12.09.1996 р. Iвано-Франкiвським 
МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Обiймала протягом останнiх п’яти рокiв 
своєї дiяльностi посади фiнансового директора, ТОВ "Укрлендiнвест"; заступник генерального директора з питань фiнансiв та економiки, ПрАТ 
"Райз-Максимко". Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

21.04.2015 призначено 
Член 

наглядової 
ради 

Прокоса Богдан 
Сергiйович 

КА 825446 
06.05.1998 Бориславським МВ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, протокол № 2 вiд 21.04.2015 року вiдбулись змiни складу посадових осiб 
емiтента: 
ПРИЗНАЧЕНО: 
На посаду члена наглядової ради – Прокосу Богдана Сергiйовича, паспорт серiї КА №825446 виданий 06.05.1998 р. Бориславським МВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа - 0,0000 %. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї дiяльностi 
посаду директора, ТОВ "Систем технолоджi компанi iнвестментс". Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. 
Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

21.04.2015 обрано 
Голова 

наглядової 
ради 

Прокопик Тарас Iгорович 
СС 720499 

19.03.1999 Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-
Франкiвськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 21.04.2015 р. (протокол №3 вiд 21.04.2015 року), вiдбулись змiни складу посадових осiб 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

емiтента: 
ОБРАНО: 
На посаду голови наглядової ради – Прокопика Тараса Iгоровича, паспорт серiї СС № 720499 виданий 19.03.1999 р. Iвано-Франкiвським МУВС 
МВС в Iвано-Франкiвськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. Обiймав протягом останнiх п’яти рокiв своєї 
дiяльностi посади начальник юридичного вiддiлу ПрАТ «Райз - Максимко», заступник директора з юридичних питань ТОВ «Укрлендiнвест», 
начальник юридичного вiддiлу ТОВ «Фiнансово – консалтингова група «Укрм’ясо”, юрисконсульт ТзОВ «Прикарпатська фiнансова компанiя» 
Термiн призначення – 3 (три) роки, згiдно статуту Товариства. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


