
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Голова Правлiння       Багнюк Iгор Васильович 

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

  М.П.  
23.12.2016 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма "Провесiнь" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

79067, м.Львiв, вул. Тракт Глинянський, 152 

4. Код за ЄДРПОУ 

00854400 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(032)251-29-25 (032)251-29-25 

6. Електронна поштова адреса 

provesin@ukr.net 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.12.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* №242 Газета "Бюлетень Цiннi папери України" 23.12.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://www.provesin.bfg.lviv.ua/ в мережі 

Інтернет 23.12.2016 

 (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 фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

08.09.2016 припинено 
повноваження 

Голова 
правлiння Багнюк Iгор Васильович * * 

* 3.7346 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження Голови правлiння Багнюка Iгора Васильовича, у 
зв'язку iз змiною типу товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 3,7346 %; розмiр пакета 
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 318677,50 грн.; на займанiй посадi перебував 5 
рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння 

Шелест Ростислав 
Миронович 

* * 
* 8.5347 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження члена правлiння Шелеста Ростислава 
Мироновича, у зв'язку iз змiною типу товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, ; частка в статутному капiталi 
8,5347%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 728279,75 грн.; на 
займанiй посадi перебував 12 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння Гула Мар’яна Iванiвна * * 

* 11.314 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження члена правлiння Гули Мар’яни Iванiвни, у 
зв'язку iз змiною типу товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 11,3141 %; розмiр пакета 
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 965443,50 грн.; на займанiй посадi перебував 7 
рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

08.09.2016 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння 

Пендерецька Iрина 
Iванiвна 

* * 
* 11.3140 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження члена правлiння Пендерецької Iрини Iванiвни, у 
зв'язку iз змiною типу товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 11,3140%; розмiр пакета 
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 965443,25 грн.; на займанiй посадi перебував 5 
рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 припинено 
повноваження 

Член 
правлiння 

Савлук Наталiя 
Михайлiвна 

* * 
* 0.0146 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження члена правлiння Савлук Наталiї Михайлiвни, у 
зв'язку iз змiною типу товариства, особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 0,0146 %; розмiр пакета 
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 1250,00 грн.; на займанiй посадi перебував 7 рокiв; 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 
Пiвень Олег Iванович * * 

* 18.8186 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Пiвня Олега Iвановича, у 
зв'язку iз змiною типу товариства; особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 18,8186 %; розмiр пакета 
акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 1605809,75 грн.; на займанiй посадi перебував 5 
рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 припинено Член Лещук Марiя Миколаївна * * 0.0293 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

повноваження Наглядової 
ради 

* 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Лещук Марiї 
Миколаївни, у зв'язку iз змiною типу товариства; особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 0,0293%; 
розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 2500,00грн.; на займанiй посадi 
перебував 17 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 

ради 

Довганик Ярослава 
Михайлiвна 

* * 
* 18.8186 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) припинено повноваження члена Наглядової ради Довганик Ярослави 
Михайлiвни, у зв'язку iз змiною типу товариства; особа не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 18,8186 
%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 2500,00 грн.; на займанiй посадi 
перебував 7 рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має 

08.09.2016 обрано Голова 
правлiння Багнюк Iгор Васильович * * 

* 3.7346 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду Голову правлiння Багнюка Iгора Васильовича, особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 3,7346 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 318677,50 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 обрано Член 
правлiння 

Шелест Ростислав 
Миронович 

* * 
* 8.5347 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду члена правлiння Шелеста Ростислава Мироновича, особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 8,5347%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 728279,75 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 обрано Член 
правлiння Гула Мар’яна Iванiвна * * 

* 11.3141 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду члена правлiння Гулу Мар’яну Iванiвну, особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 11,3141 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi 
емiтента в грошовому еквiвалентi становить 965443,50 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 обрано Члена 
правлiння 

Пендерецька Iрина 
Iванiвна 

* * 
* 11.3140 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду члена правлiння Пендерецьку Iрину Iванiвну, особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 11,3140%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 965443,25 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 обрано Члена 
правлiння 

Савлук Наталiя 
Михайлiвна 

* * 
* 0.0146 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду члена правлiння Савлук Наталiю Михайлiвну, особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних, обрана на посаду 08.09.2016 р. у зв'язку iз змiною типу товариства; частка в статутному капiталi 
0,0146 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 1250,00 грн.; непогашених 



Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Пiвень Олег Iванович * * 
* 18.8186 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Пiвня Олега Iвановича, особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 18,8186 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 1605809,75 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Лещук Марiя Миколаївна * * 
* 0.0293 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду член Наглядової ради Лещук Марiя Миколаївна, особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 0,0293%; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 2500,00 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

08.09.2016 обрано 
Член 

Наглядової 
ради 

Шелест Наталiя Iванiвна * * 
* 11.2872 

Зміст інформації: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 08.09.2016 р.) обрано на посаду члена Наглядової ради Шелест Наталiю Iванiвну, особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних; частка в статутному капiталi 11,2872 %; розмiр пакета акцiй, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому еквiвалентi становить 963156,50 грн.; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
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