
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
27.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 8 

(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). 

 

Генеральний директор    Паламаренко О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 Приватне акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська книжкова фабрика" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 09117, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, буд. 4 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 02466961 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (04563) 9 -17-40, --- 

6. Адреса електронної пошти: 

 bc-book@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 проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.bc-book.com.ua/index.php/p

ro-kompaniiu/informatsiia-dlia-aktsione

riv 27.04.2021 

(URL-адреса веб-сайту) (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 

23.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова Наглядової ради - 

акціонер, представник 

інтересів акціонера - ТОВ 

"Компанія "Основа" 

Жердицький Віктор Юстимович - 0,019219 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Жердицького Віктора Юстимовича на посадi голови Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська 

книжкова фабрика" - акціонер, представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 

 

Жердицький Віктор Юстимович був обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Жердицький Віктор Юстимович був обраний на посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням Наглядової ради ПрАТ 

"Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол засідання № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Жердицький Вiктор Юстимович є акцiонером Товариства, який володіє 34 (тридцять чотири) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 

що складає 0,019219 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" та представником iнтересiв акцiонера - ТОВ "Компанія "Основа". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 

Строк, протягом якого Жердицький Вiктор Юстимович перебував на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради - 

акціонер 

Копач Марія Богданівна - 0,059352 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Копач Марії Богданівни на посадi члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 
фабрика" - акцiонер ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Копач Марія Богданівна була обрана на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Копач Марія Богданівна є акцiонером, який володіє 105 (сто п'ять) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що складає 0,059352 % 

(відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
Строк, протягом якого Копач Марія Богданівна перебувала на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 



23.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради - 

представник інтересів 

акціонера - ТОВ "Компанія 
"Основа" 

Львова Ірина Володимирівна - 0 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Львової Ірини Володимирівни на посадi члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" - представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 

 
Львова Ірина Володимирівна була обрана на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Львова Ірина Володимирівна пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 

Строк, протягом якого Львова Ірина Володимирівна перебувала на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради - 

представник інтересів 
акціонера - ТОВ "Компанія 

"Основа" 

Ляшук Юрiй Лук`янович - 0 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Ляшука Юрiя Лук`яновича на посадi члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" - представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 
 

Ляшук Юрiй Лук`янович був обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 

"Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Ляшук Юрiй Лук`янович пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 

Строк, протягом якого Ляшук Юрiй Лук`янович перебував на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 припинено 
повноваження 

Член Наглядової ради - 
акціонер 

Маденджi Ганна Вiкторiвна - 0,019219 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Маденджi Ганни Вiкторiвни на посадi члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" - акцiонер ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 
Маденджi Ганна Вiкторiвна була обрана на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ 



"Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Маденджi Ганна Вiкторiвна є акцiонером, який володіє 34 (тридцять чотири) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що складає 
0,019219 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Строк, протягом якого Маденджi Ганна Вiкторiвна перебувала на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради - 

акціонер 

Чилiй Валерiй Миколайович - 0,087616 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 
зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Чилiя Валерiя Миколайовича на посадi члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" - акцiонер ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Чилiй Валерiй Миколайович був обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Чилiй Валерiй Миколайович є акцiонером, який володіє 155 (сто п'ятдесят п'ять) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що складає 

0,087616 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 

Строк, протягом якого Чилiй Валерiй Миколайович перебував на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради - 

акціонер 

Щур Володимир Васильович - 0,087616 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Щура Володимира Васильовича на посадi члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська 
книжкова фабрика" - акцiонер ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Щур Володимир Васильович був обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Щур Володимир Васильович є акцiонером, який володіє 155 (сто п'ятдесят п'ять) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що складає 

0,087616 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 
Строк, протягом якого Щур Володимир Васильович перебував на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 обрано Член Наглядової ради - 

акціонер, представник 

інтересів акціонера - ТОВ 

"Компанія "Основа" 

Жердицький Віктор Юстимович - 0,019219 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 



фабрика" рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) обрано Жердицького Віктора Юстимовича на посаду члена Наглядової ради ПрАТ 

"Білоцерківська книжкова фабрика" - акціонер, представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 

 
Жердицький Вiктор Юстимович є акцiонером Товариства, який володіє 34 (тридцяти чотирма) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", 

що складає 0,019219 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" та представником iнтересiв акцiонера - ТОВ "Компанія "Основа". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв Жердицький Вiктор Юстимович обiймав посаду Президента ТОВ "Компанiя "Основа" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 20040295) та 

посаду голови ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Жердицький Вiктор Юстимович обраний строком на 3 (три) роки. 

23.04.2021 обрано Член Наглядової ради - 
представник інтересів 

акціонера - ТОВ "Компанія 

"Основа" 

Львова Ірина Володимирівна - 0 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) обрано Львову Ірину Володимирівну на посаду члена Наглядової ради ПрАТ 
"Білоцерківська книжкова фабрика" - представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 

 

Львова Ірина Володимирівна пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв Львова Ірина Володимирівна обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Львова Ірина Володимирівна обрана строком на 3 (три) роки. 

23.04.2021 обрано Член Наглядової ради - 
представник інтересів 

акціонера - ТОВ "Компанія 

"Основа" 

Ляшук Юрiй Лук`янович - 0 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) обрано Ляшука Юрiя Лук`яновича на посаду члена Наглядової ради ПрАТ 
"Білоцерківська книжкова фабрика" - представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 

 

Ляшук Юрiй Лук`янович пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв Ляшук Юрiй Лук`янович обiймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Ляшук Юрiй Лук`янович обраний строком на 3 (три) роки. 



23.04.2021 обрано Член Наглядової ради - 

представник інтересів 

акціонера - ТОВ "Компанія 
"Основа" 

Маденджi Ганна Вiкторiвна - 0,019219 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень членiв Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) обрано Маденджi Ганну Вiкторiвну на посаду члена Наглядової ради ПрАТ 

"Білоцерківська книжкова фабрика" - акціонер ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 
Маденджi Ганна Вiкторiвна є акцiонером Товариства, який володіє 34 (тридцять чотири) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що 

складає 0,019219 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" та представником iнтересiв акцiонера - ТОВ "Компанія "Основа". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв Маденджі Ганна Вікторівна обiймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Маденджi Ганна Вiкторiвна обрана строком на 3 (три) роки. 

23.04.2021 припинено 

повноваження 

Голова Ревізійної комісії - 

представник інтересів 
акціонера - ТОВ "Компанія 

"Основа" 

Ломакін Олександр Павлович - 0 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Ломакіна Олександра Павловича на посадi голови Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська 

книжкова фабрика" - представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 
 

Ломакін Олександр Павлович був обраний на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Ломакін Олександр Павлович пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 

Строк, протягом якого Ломакін Олександр Павлович перебував на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 припинено 
повноваження 

Член Ревізійної комісії - 
акціонер 

Ковальчук Галина Василівна - 0,087616 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що з метою обрання нового складу Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням річних Загальних 

зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) припинено повноваження Ковальчук Галини Василівни на посадi члена Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" - акцiонер ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 
Ковальчук Галина Василівна була обрана на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв 



ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" 28.04.2017р. (протокол № 1 вiд 28.04.2017р.). 

 

Ковальчук Галина Василівна є акцiонером, який володіє 155 (сто п'ятдесят п'ять) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що складає 
0,087616 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Строк, протягом якого Ковальчук Галина Василівна перебувала на посадi: з 28.04.2017р. до 23.04.2021р. 

23.04.2021 обрано Член Ревізійної комісії - 

представник інтересів 

акціонера - ТОВ "Компанія 

"Основа" 

Ломакін Олександр Павлович - 0 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 

Загальні збори акціонерів), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень членiв Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) обрано Ломакіна Олександра Павловича на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ 

"Білоцерківська книжкова фабрика" - представник iнтересiв акцiонера Товариства - ТОВ "Компанія "Основа". 

 

Ломакін Олександр Павлович пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

 
Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв Ломакін Олександр Павлович обiймав посаду головного бухгалтера ТОВ "Компанiя "Основа" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 

20040295) та голови Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Ломакін Олександр Павлович обраний строком на 3 (три) роки. 

23.04.2021 обрано Член Ревізійної комісії - 

акціонер 

Ковальчук Галина Василівна - 0,087616 

Зміст інформації: 

23.04.2021р. Лічильною комісією річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що були проведені дистанційно 20.04.2021р. (надалі - річні 
Загальні збори акціонерів), було встановлено, що у зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення повноважень членiв Ревізійної комісії ПрАТ "Білоцерківська книжкова 

фабрика" рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів (Протокол №1 вiд 20.04.2021р.) обрано Ковальчук Галину Василівну на посаду члена Ревізійної комісії ПрАТ 

"Білоцерківська книжкова фабрика" - акціонер ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Ковальчук Галина Василівна є акцiонером, який володіє 155 (сто п'ятдесят п'ять) штуками простих іменних акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика", що складає 

0,087616 % (відсотка) від загальної кількості акцій ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв Ковальчук Галина Василівна обiймала посаду бухгалтера ПрАТ "Білоцерківська книжкова фабрика" та члена Ревізійної комісії ПрАТ 
"Білоцерківська книжкова фабрика". 

 

Ковальчук Галина Василівна обрана строком на 3 (три) роки. 

 


