
                                                Додаток 1 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність та достовірність 
 Інформації, що розкрита відповідно до вимог  
Положення про розкриття інформації емітентами  
цінних паперів 

Голова 
правлiння 

      
Дiдкiвська Свiтлана Петрiвна 

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

                         
13.06.2018 

(дата) 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона №9" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
емітента 

12500 Житомирська обл., м.Коростишiв вул.Шевченко 14 

4. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

01351078 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(04130) 3-60-42 (04130) 3-60-42 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

pmk9@emzvit.com.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.06.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

№112(2865) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

  
14.06.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці http://pmk9.emit.in.ua 

в мережі 
Інтернет 

14.06.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 
 
 
* Зазначається при поданні до Комісії 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)** 
або код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Розмір частки в 
статутному 
капіталі 
емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

12.06.2018 
припинено 

повноваження 
Голова наглядової 

ради 
Дiдкiвський Валерiй  

Францович 
д/н д/н д/н   .  . 75.25100 

Зміст інформації 
Повноваження Голови наглядової ради Дiдкiвського Валерiя  Францовича  (не дава згоди на розкриття паспортних даних) припиненi 
12.06.2018 р. автоматично без прийняття рiшення в зв"язку iз закiнченням термiну перебування на данiй посадi  та закiнченням 
термiну повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 75.25100%  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi  з 12.06.2015 р.  На дану посаду замiсть звiльненої особи  нiкого не 
обирали, так як загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились. 

12.06.2018 
припинено 

повноваження 
Член наглядової 

ради 
Онищук Вiктор 
Валентинович 

д/н д/н д/н   .  . 0.40198 

Зміст інформації 
Повноваження Члена наглядової ради Онищука Вiктора Валентиновича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
12.06.2018 р. автоматично без прийняття рiшення в зв"язку iз закiнченням термiну перебування на данiй посадi  та закiнченням 
термiну повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.40198%  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 12.06.2015 р. На дану посаду замiсть звiльненої особи  нiкого не 
обирали, так як загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились. 

12.06.2018 
припинено 

повноваження 
Член наглядової 

ради 
Молчанiвський Iгор 

Андрiйович 
д/н д/н д/н   .  . 0.34455 

Зміст інформації 
Повноваження Члена наглядової ради Молчанiвського Iгора Андрiйовича (не дав згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
12.06.2018 р. автоматично без прийняття рiшення в зв"язку iз закiнченням термiну перебування на данiй посадi  та закiнченням 
термiну повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.34455%  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 12.06.2015 р. На дану посаду замiсть звiльненої особи  нiкого не 
обирали, так як загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились. 

12.06.2018 
припинено 

повноваження 
Голова ревiзiйної 

комiсiї 
Козянчук Iрина 

Василiївна 
д/н д/н д/н   .  . 0.25238 

Зміст інформації 
Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Козянчук Iрини Василiївни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
12.06.2018 р.автоматично без прийняття рiшення в зв"язку iз закiнченням термiну перебування на данiй посадi  та закiнченням 
термiну повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.25238%  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 12.06.2015 р.  

На дану посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обирали, так як загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились. 

 

12.06.2018 
припинено 

повноваження 
Член ревiзiйної 

комiсiї 
Тарнак Людмила 

Миколаївна 
д/н д/н д/н   .  . 0.28713 

Зміст інформації 
Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Тарнак Людмили Миколаївни (не дала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 
12.06.2018 р. автоматично без прийняття рiшення в зв"язку iз закiнченням термiну перебування на данiй посадi  та закiнченням 
термiну повноважень. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.28713%  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 12.06.2015 р.  

На дану посаду замiсть звiльненої  особи нiкого не обирали, так як загальнi збори акцiонерiв не скликались i не проводились. 

 

 
 




