
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Торгово-виробниче підприємство 
«ПОЗНЯКИ» 
2. Код за ЄДРПОУ 19015719 
3. Місцезнаходження 02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1, 
4. Міжміський код, телефон та факс044 570-21-86 
5. Електронна поштова адреса pozniaky@mbk.biz.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації 
www.pozniaky.com.ua 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 
05.04.2017 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Торгово-виробниче підприємство 

«ПОЗНЯКИ» прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме: 
- припинено повноваження Голови правління Новицької Лідії Петрівни (паспорт СО 394795 11.05.2000р. 

Харківське РУГУ МВС України в м.  Києві)  за рішенням Наглядової ради.  Володіє часткою у статутному капіталі 
емітента у розмірі 1 529 787 акцій, що складає 45,1568%. Обіймала дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- припинено повноваження члена правління Рогози Володимира Олексійовича (паспорт СН 425764 
18.02.1997р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента у розмірі 136 115 акцій, що складає 4,0179%. Обіймав дану посаду з 19.03.2014р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- припинено повноваження члена правління Новицького Богдана В’ячеславовича (паспорт СН 761785 
05.04.1998р. Харківське РУГУ МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента у розмірі володіє 556 502 акціями, що складає 16,427%. Обіймав дану посаду з 
19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- припинено повноваження члена правління Прокопенко Орести Михайлівни (паспорт СО 996765 
22.07.2002р. Дарницьке РУГУ МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.03.2014р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. 

- припинено повноваження члена правління Легуши Тетяни Олексіївни (паспорт СН номер 136891 виданий 
11.06.1996 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 19.03.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. 

- обрано на посаду Голову правління Новицьку Лідію Петрівну (паспорт СО 394795 11.05.2000р. Харківське 
РУГУ МВС України в м.  Києві)  за рішенням Наглядової ради.  Володіє часткою у статутному капіталі емітента у 
розмірі 1 529 787 акцій, що складає 45,1568%. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх 
п’яти років займала наступні посади: Голова Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник директора магазина 
«Славутич», заступник директора Універсаму №8, заступник директора Універсаму №15, в. о. директора №15, 
директор Універсаму №15, заступник директора Універсаму №30, в. о. директора №30, директор Універсаму №30, 
голова Правління ВАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- обрано на посаду члена правління Легушу Тетяну Олексіївну (паспорт СН номер 136891 виданий 
11.06.1996 р. Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років займала 
наступні посади: член Правління ПАТ «ТВП «ПОЗНЯКИ», заступник головного бухгалтера ПАТ «ТВП 
«ПОЗНЯКИ»; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

- обрано на посаду члена правління Юрківського Віктора Івановича (паспорт СО номер 857139 виданий 
08.11.2001р. Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Особу призначено на три роки. До призначення протягом останніх п’яти років займав 
наступні посади: ТОВ «Крона-2» головний інженер, ТОВ «Дарна плюс» головний інженер, ПАТ «ТВП «Позняки» 
електромеханік по торг. та хол. устаткуванню; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
3. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно з законодавством.  
 
Голова Правління Новицька Л.П. 
                                                               підпис, м. п. 
 
05.04.2017 р. 

http://www.pozniaky.com.ua/

