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

      
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

11.11.2020 
(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№  11/11 
 (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 N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із 
змінами) 

Директор       Волошинюк Роман Васильович 

(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 "Iвано-
Франкiвськшкiрсировина" 

2. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  76495 Iвано-Франкiвськ Пресмашiвська, 10 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 05501988 

5. Міжміський код та телефон, факс  (0342) 78-75-16 (0342) 78-74-49 

6. Адреса електронної пошти info@ifshkira.pat.ua 

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 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку  

www.ifshkira.pat.ua 12.11.2020 

 
(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 

10.11.2020 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Копаниця Уляна Романiвна  47.18933 

Зміст інформації 
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина" 10 листопада 2020 року (Протокол №1 вiд 10.11.2020р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Посадова особа   Копаниця Уляна Романiвна , яка займала посаду 
Члена Наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 47.18933%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi  25943,75  грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 рокiв. 

10.11.2020 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Волошинюк Оксана Романiвна  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина" 10 листопада 2020 року (Протокол №1 вiд 10.11.2020р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Посадова особа   Волошинюк Оксана Романiвна , яка займала 
посаду Члена Наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина", припинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 рокiв. 

10.11.2020 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової ради Чернова Iрина Михайлiвна  0.00000 

Зміст інформації 
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина" 10 листопада 2020 року (Протокол №1 вiд 10.11.2020р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Наглядової ради. Посадова особа   Чернова Iрина Михайлiвна, яка займала посаду 
Члена Наглядової ради ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина", припинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 рокiв. 

10.11.2020 
припинено 

повноваження 
Голова Ревiзiйної комiсiї Коцубей Марiя Степанiвна  0.01909 

Зміст інформації 
Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина" 10 листопада 2020 року (Протокол №1 вiд 10.11.2020р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Ревiзiйної комiсiї . Посадова особа   Коцубей Марiя Степанiвна, яка займала посаду  
Голови Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,01909%. Володiє пакетом акцiй емiтента у 
розмiрi  10,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 рокiв. 

10.11.2020 
припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної комiсiї Копаниця Михайло Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 

Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 



Рiшення про припинення повноважень прийнято черговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина" 10 листопада 2020 року (Протокол №1 вiд 10.11.2020р.) 
Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку iз переобранням персонального складу Ревiзiйної комiсiї . Посадова особа    Копаниця Михайло Миколайович, який займав 
посаду   Члена Ревiзiйної комiсiї  ПАТ "Iвано-Франкiвськшкiрсировина", припинила повноваження. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 5 рокiв. 

10.11.2020 обрано Член Наглядової ради Копаниця Уляна Романiвна  47.18933 

Зміст інформації 
10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку з припиненням 
повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, Членом Наглядової ради Товариства обрано   Копаницю Уляну Романiвну. Термiн, на який обрано особу - 3 роки. Розмiр 
пакета акцiй (у вiдсотках) - 47.18933% особа є акцiонером Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Член Наглядової Ради  ПАТ "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина 
", головний бухгалтер ПАТ"Iвано-Франкiвськшкiрсировина".  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

10.11.2020 обрано Член Наглядової ради Волошинюк Iрина Миколаївна  0.00000 

Зміст інформації 
10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку з припиненням 
повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, Членом Наглядової ради Товариства обрано Волошинюк Iрину Миколаївну. Термiн, на який обрано особу - 3 роки. Розмiр 
пакета акцiй (у вiдсотках) - 0%, особа є представником акцiонера Товариства Волошинюка Романа Васильовича. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - вчитель у Лiцей 
№25 Iвано-Франкiвської мiської ради.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

10.11.2020 обрано Член Наглядової ради Копаниця Михайло Миколайович  0.00000 

Зміст інформації 
10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку з припиненням 
повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, Членом Наглядової ради Товариства обрано  Копаниця Михайла Миколайовича. Термiн, на який обрано особу - 3 роки. Розмiр 
пакета акцiй (у вiдсотках) - 0%, особа є представником акцiонера Товариства Копаниця Уляни Романiвни. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - керiвник регiонального 
департаменту в м. Iвано-Франкiвськ ТОВ "Мережа Ланет" (Код ЄДРПОУ 40373986).  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

10.11.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Волошинюк Оксана Романiвна  0.00000 

Зміст інформації 
10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку з припиненням 
повноважень членiв  Ревiзiйної комiсiї  попереднього складу, Членом Ревiзiйної комiсiї  Товариства обрано Волошинюк Оксану Романiвну. Термiн, на який обрано особу - 5 рокiв. Розмiр 
пакета акцiй (у вiдсотках) - 0%, особа є представником акцiонера Товариства Волошинюка Романа Васильовича. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -ТОВ "Трейд 
Полiмер"(Код ЄДРПОУ 39556641) - директор,  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

10.11.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Шахпалангов Арзу Алiзаманович  0.00000 

Зміст інформації 
10.11.2020 року за рiшенням чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства "Iвано-Франкiвсьшкiрсировина " (Протокол №1 вiд 10.11.2020 року) у зв'язку з припиненням 
повноважень членiв  Ревiзiйної комiсiї  попереднього складу, Членом Ревiзiйної комiсiї  Товариства обрано Шахпалангова Арзу Алiзамановича.  Термiн, на який обрано особу - 5 рокiв. 
Розмiр пакета акцiй (у вiдсотках) - 0%, особа є представником акцiонера Товариства Волошинюка Романа Васильовича. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв -АТ "Просто-
страхування" (Код ЄДРПОУ 24745673) , заступник директора Iвано-Франкiвської фiлiї.   Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 
 


