
Додаток 1 

до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу ІІ) 
 

Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
02.05.2019 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 1/05-02 
 (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) 

Генеральний директор       Шевчук Юрій Миколайович 

(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 Публічне акціонерне товариство "Володарсько-Волинський льонозавод" 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження  12122, Житомирська обл., Хорошівський р-н, с.Рижани,  вул.Заводська, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00306012 

5. Міжміський код та телефон, факс  (04145)3-37-24 5-31-59 5-31-59 

6. Адреса електронної пошти uh1969@ukr.net 

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 інфраструктури фондового ринку України" 

21676262 

Україна 

DR/00001/APA 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку  
lіnenofdesna.com/fіlіjі 02.05.2019 

 (адреса сторінки)  (дата) 

 

 



Додаток 6 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ) 

 

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 

30.04.2019 
припинено 

повноваження 
Голова наглядової ради Гайдук Сергій Федорович  0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Голови наглядової ради Гайдука Сергія Федоровича припинено 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - від 27.04.2018 р. Рішення прийнято 30.04.2019 року на річних загальних зборах акціонерів  ПАТ "Володарсько-Волинський 

льонозавод". 

30.04.2019 
припинено 

повноваження 
Член наглядової ради Деркач Володимир Павлович  0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Члена наглядової ради Деркача Володимира Павловича припинено 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - від 27.04.2018 р. Рішення прийнято 30.04.2019 року на річних загальних зборах акціонерів  ПАТ "Володарсько-Волинський 

льонозавод". 

30.04.2019 
припинено 

повноваження 
Член наглядової ради Лігіньова Юлія Вікторівна  0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Члена наглядової ради Лігіньової Юлії Вікторівни припинено 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - від 27.04.2018 р. Рішення прийнято 30.04.2019 року на річних загальних зборах акціонерів  ПАТ "Володарсько-Волинський 

льонозавод". 

30.04.2019 
припинено 

повноваження 
Голова ревізійної комісії Скляр Ірина Олександрівна  0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Голови ревізійної комісії Скляр Ірини Олександрівни припинено достроково 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - від 27.04.2018 р. Рішення прийнято 30.04.2019 року на річних загальних зборах акціонерів  ПАТ "Володарсько-

Волинський льонозавод". 

30.04.2019 
припинено 

повноваження 
Член ревізійної комісії Павлюк Галина Василівна  0.00000 

Зміст інформації 

Повноваження Члена ревізійної комісії Павлюк Галини Василівни припинено достроково 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - від 28.04.2017 р. Рішення прийнято 30.04.2019 року на річних загальних зборах акціонерів  ПАТ "Володарсько-

Волинський льонозавод". 

30.04.2019 
припинено 

повноваження 
Член ревізійної комісії Яремчук Валентина Миколаївна  0.02613 

Зміст інформації 



Повноваження Члена ревізійної комісії Яремчук Валентини Миколаївни припинено достроково 30.04.2019 р. Володіє 833 акціями (0,02613157% СК) Товариства. Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді - від 28.04.2017 р. Рішення прийнято 30.04.2019 року на річних загальних зборах акціонерів  

ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод". 

30.04.2019 обрано Голова наглядової ради Гайдук Сергій Федорович  0.00000 

Зміст інформації 

Членом наглядової ради Гайдука Сергія Федоровича обрано на річних загальних зборах ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, 

на який обрано особу - до наступних річних зборів акціонерів. Займає посаду генерального директора ТОВ "Лінен оф Десна", інші посади за 5 років: виконавчий директор ТОВ "Лінен оф 

Десна". Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Лінен оф Десна" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-23163839, місцезнаходження: вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська обл., 

41400). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Гайдука Сергія Федоровича обрано Головою наглядової ради, згідно рішення наглядової ради ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" №30/04/2019 від 30.04.2019 року. 

30.04.2019 обрано Член наглядової ради Деркач Володимир Павлович  0.00000 

Зміст інформації 

Членом наглядової ради Деркача Володимира Павловича обрано на річних загальних зборах ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. 

Строк, на який обрано особу - до наступних річних зборів акціонерів. Займає посаду технічного директора ТОВ "Лінен оф Десна", інші посади за 5 років: виконавчий директор ТОВ 

"Лінен оф Десна". Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Лінен оф Десна" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-23163839, місцезнаходження: вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська 

обл., 41400). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

30.04.2019 обрано Член наглядової ради Гулько Сергій Валентинович  0.00000 

Зміст інформації 

Членом наглядової ради Гулько Сергія Валентиновича обрано на річних загальних зборах ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. 

Строк, на який обрано особу - до наступних річних зборів акціонерів. Займає посаду юрисконсульт, заступник генерального директора з юридичних питань ТОВ "ХІМЕКС ЛІМІТЕД", 

інші посади за 5 років: із 10.05.2012р. по 30.03.2015р. юрисконсульт ТОВ "НАФТОГАЗМОНТАЖ"; із 05.05.2015р по 04.01.2017р. юрисконсульт ТОВ "ТАР АЛЬЯНС". Посадова особа є 

представником акціонера ТОВ "ХІМЕКС ЛІМІТЕД" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-30075981, місцезнаходження: вул.Набережно-Лугова, б.12, м.Київ, 04071). Непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини немає. 

30.04.2019 обрано Голова ревізійної комісії Василенко Людмила Олександрівна  0.00000 

Зміст інформації 

Члена ревізійної комісії Василенко Людмилу Олександрівну обрано на річних загальних зборах ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. 

Строк, на який обрано особу - на 3 роки. Займає посаду бухгалтера ТОВ "Лінен оф Десна", інші посади за 5 років: бухгалтер ТОВ "Лінен оф Десна". Посадова особа є представником 

акціонера ТОВ "Лінен оф Десна" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-23163839, місцезнаходження: вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська обл., 41400). Непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини немає. 

Василенко Людмилу Олександрівну обрано Головою ревізійної комісії, згідно рішення ревізійної комісії ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" №19/2 від 30.04.2019 року. 

30.04.2019 обрано Член ревізійної комісії Скляр Ірина Олександрівна  0.00000 

Зміст інформації 

Члена ревізійної комісії Скляр Ірину Олександрівну обрано на річних загальних зборах ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. Строк, 

на який обрано особу - на 3 роки. Займає посаду бухгалтера ТОВ "Лінен оф Десна", інші посади за 5 років: бухгалтер ТОВ "Лінен оф Десна". Посадова особа є представником акціонера 

ТОВ "Лінен оф Десна" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-23163839, місцезнаходження: вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська обл., 41400). Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини немає. 

30.04.2019 обрано Член ревізійної комісії Антонюк Віктор Васильович  0.00000 

Зміст інформації 

Члена ревізійної комісії Антонюка Віктора Васильовича обрано на річних загальних зборах ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" 30.04.2019 р. Акціями Товариства не володіє. 

Строк, на який обрано особу - на 3 роки. Працює різноробочим ПАТ "Володарсько-Волинський льонозавод" понад 5 років. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "Лінен оф 

Десна" (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ-23163839, місцезнаходження: вул.Жужоми, 31, м.Глухів, Сумська обл., 41400). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

 


