
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

 14.04.2020  

 (дата реєстрації емітентом електронного документа)   

№ 17/04/20  

 (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 Комiсiї з припинення       ЯЦИКIВ СЕМЕН РОМАНОВИЧ 

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

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОФАБРИКА "РАЖНIВСЬКА" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

80630, Львівська обл., Бродiвський район, село Заболотцi,  

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00846139 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0673118350  

6. Адреса електронної пошти 

razhnivska@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. 

ДУ "АРIФРУ" 

21676262 

УКРАЇНА  

DR/00001/APA 

 

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника 

фондового ринку 
http://raznivska.pat.lviv.ua   14.04.2020 

 (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 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

Ковальчук Дiана 

Олександрiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Ковальчук Дiани Олександрiвни, за власним бажанням; на посадi перебувала з 

27.04.2018 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Згоди на розкриття 

паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Гнатик Ярослава 

Михайлiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Гнатик Ярослави Михайлiвни, за власним бажанням; на посадi перебувала з 

27.04.2018 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Згоди на розкриття 

паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Туркiвська Галина 

Пилипiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 



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 

достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Туркiвської Галини Пилипiвни, за власним бажанням; на посадi перебувала з 

27.04.2018 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Згоди на розкриття 

паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Король Ярина 

Володимирiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Король Ярини Володимирiвни, у зв'язку з лiквiдацiєю такого органу 

Товариства; на посадi перебувала з 27.04.2018 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у 

вiдсотках) - 0. Згоди на розкриття паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи, 

повноваження якої припинено, нiкого не призначено. 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Петровська Надiя 

Михайлiвна 
- 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Петровської Надiї Михайлiвни, у зв'язку з лiквiдацiєю такого органу Товариства; 

на посадi перебувала з 27.04.2018 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. 

Згоди на розкриття паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи, повноваження 

якої припинено, нiкого не призначено. 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

член 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Головацький Iван 

Зiновiйович 
- 0.028531 



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 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Головацького Iвана Зiновiйовича, у зв'язку з лiквiдацiєю такого органу 

Товариства; на посадi перебував з 27.04.2018 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у 

вiдсотках) - 0,028531. Згоди на розкриття паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть 

особи, повноваження якої припинено, нiкого не призначено. 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

Голова 

Комiсiї з 

припинення 

Яцикiв Семен Романович - 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

припинено повноваження  Голови комiсiї з припинення Яцикiва Семена Романовича, у зв'язку з вiдмiною (скасуванням) рiшення позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 18.01.2019 року) про припинення Публiчного акцiонерного товариства 

"Птахофабрика "Ражнiвська" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Птахофабрика “Ражнiвська"; на посадi 

перебував з 18.01.2019 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Згоди на 

розкриття паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи, повноваження якої 

припинено, нiкого не призначено. 

14.04.2020 
припинено 

повноваження 

член Комiсiї 

з 

припинення 

Поповенко Вiктор 

Володимирович  
- 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

припинено повноваження члена комiсiї з припинення Поповенка Вiктора Володимировича, у зв'язку з вiдмiною (скасуванням) рiшення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1 вiд 18.01.2019 року) про припинення Публiчного акцiонерного товариства 



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 

"Птахофабрика "Ражнiвська" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Птахофабрика “Ражнiвська"; на посадi 

перебував з 18.01.2019 року по 14.04.2020 року. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Згоди на 

розкриття паспортних даних немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Замiсть особи, повноваження якої 

припинено, нiкого не призначено. 

14.04.2020 обрано Директор Яцикiв Семен Романович - 0 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

обрано Директором Товариства Яцикiва Семена Романовича з 15.04.2020 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має; строк обрання 3 роки. Частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0. Iншi посади, якi обiймала особа 

протягом останнiх 5 рокiв: з 20.06.2013 по 03.01.2017 р. - ВАТ "Жидачiвський цеюлозно-паперовий комбiнат", старший майстер майстернi 

капiтального ремонту механiчного цеху; З 21.09.2016 по 10.01.2017 р. - ТОВ "КПК-АГРОIНВЕСТ", головний iнженер (сумiсництво); З 

11.01.2017р. по 02.07.2018 р. - ТОВ "КПК-АГРОIНВЕСТ", головний iнженер; з 03.07.2018 по 18.01.2019 - ПАТ "Птахофабрика "Ражнiвська", 

директор; з 18.01.2019 по 14.04.2020 року - Голова комiсiї з припинення ПАТ "Птахофабрика "Ражнiвська". Згоди на розкриття паспортних 

даних немає. 

14.04.2020 обрано 

Голова 

Наглядововї 

ради 

Варениця Оксана 

Степанiвна 
- 0.000692 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

обрано членом Наглядової ради Вареницю Оксану Степанiвну; за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №4/20 вiд 14.04.2020 року) 

обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк обрання 3 роки. Особа є акцiонером 

Товариства; частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.000692. Iншi посади, якi обiймала особа протягом 

останнiх 5 рокiв: з 24.07.2015 р. – по 26.12.2019 р. – ТОВ «КПК-АгроIнвест», директор; з 26.04.2016 року по 05.02.2018 року - Голова 



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 

Наглядової ради ПАТ "Птахофабрика "Ражнiвська"; з 27.12.2019 року по сьогоднiшнiй день - ТОВ «КПК-АгроIнвест», заступник директора з 

адмiнiстративних питань. Згоди на розкриття паспортних даних немає. 

14.04.2020 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Кiщук Анатолiй Iванович - 0.000692 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

обрано членом Наглядової ради Кiщука Анатолiя Iвановича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк обрання 3 

роки. Особа є акцiонером Товариства; частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.000692. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 01.09.2015 року 06.09.2016 року - ТОВ КПК-Агроiнвест", начальник забiйного цеху; 3 07.09.2016 

року по 31.10.2017 року - ТОВ КПК-Агроiнвест" , заступник директора з виробництва; з 01.11.2018 року по сьогоднiшнiй день - ТОВ "К-

АГРОIНВЕСТ ТРЕЙД", заступник директора з виробництва. Згоди на розкриття паспортних даних немає. 

14.04.2020 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Бойко Тарас Васильович - 0.000692 

Зміст інформації: 

За рiшенням загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Птахофабрика "Ражнiвська" (Протокол №01/20 вiд 14.04.2020 року) 

обрано членом Наглядової ради Бойка Тараса Васильовича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк обрання 3 

роки. Особа є акцiонером Товариства; частка, якою володiє така особа в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0.000692. Iншi посади, якi 

обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: з 19.02.2015р. по 30.09.2019 року - ТОВ "Арей", юрисконсульт; з 02.10.2019р. по 18.12.2019 року - 

ТОВ КПК-Агроiнвест", юрисконсульт; з 19.12.2019р. по сьогоднiшнiй день - ТОВ "К-АГРОIНВЕСТ ТРЕЙД", юрисконсульт. Згоди на 

розкриття паспортних даних немає. 
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