
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство 

"ВГП" 

2. Код за ЄДРПОУ 01880724 

3. Місцезнаходження 
43020, м. Луцьк, вул. Георгiя 

Гонгадзе, 25 

4. Міжміський код, телефон та факс 0332 789105 0332 789150 

5. Електронна поштова адреса Pavel.bud@vgp.in.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації                       
http://ruta.ua/ua/shareholders/ 

7. Вид особливої інформації 
Зміна складу посадових осіб 

емітента 

  

 

II. Текст повідомлення 

01.04.2016р. Наказом генерального директора (наказ №36-к вiд 01.04.2016 р.) 

Оришко Марiю Олексiївну переведено з посади головного бухгалтера вiддiлу 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "ВГП" на посаду заступника головного бухгалтера 

вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "ВГП". Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. Пiдстава такого рiшення - заява Оришко М.О. з вiзою генерального 

директора. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй 

емiтента, якi належать Оришко М.О. - 0%. Оришко М.О. перебувала на посадi головного 

бухгалтера вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "ВГП" протягом 17 рокiв 8 

мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

01.04.2016р. Наказом генерального директора (наказ №36-1к вiд 01.04.2016 р.) 

Антонюк Ларису Адамiвну переведено з посади заступника головного бухгалтера вiддiлу 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "ВГП" на посаду головного бухгалтера вiддiлу 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ "ВГП". Згоди на розкриття паспортних даних не 

надано. Пiдстава такого рiшення - заява Антонюк Л.А. з вiзою Генерального директора. 

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0%. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi 

належать Антонюк Л.А. - 0%. Строк, на який призначено особу - безстроково. Iншi посади, 

якi обiймала призначена особа протягом останнiх п'яти рокiв - Українсько-чеське спiльне 

пiдприємство "НЕРIС" головний бухгалтер, стаж - 03 роки 5 мiсяцiв 9 днiв; Приватний 

пiдприємець Леонтьєв С. П. - головний бухгалтер, стаж - 02 роки 05 мiсяцi 21 день; 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПОДА-ВОЛИНЬ" - головний бухгалтер, стаж 

- 04 мiсяцi 04 днi; Публiчне акцiонерне товариство "ВГП" - заступник головного бухгалтера, 

стаж - 02 роки 03 мiсяцi. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

 



III. Підпис 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

 

 

Найменування посади 

      Мiрецький Iлля Борисович 

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  
04.04.2016 

(дата) 

 


