
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

22.04.2021 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 
№ 1 
(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). 

 
Директор    Ящинський Павло Анатолійович 

(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 акціонерне товариство "Молнія" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 07501, Київська обл., смт. Баришівка, Торфяна, 26 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 05407746 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 (04576) 5-16-61 , (04576) 5-16-61  
6. Адреса електронної пошти: 
 info@molniya.com.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 
 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

http://05407746.com.ua 17.04.2021 
(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 
21.04.2021 припинено 

повноваження 
голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Кредо актив есет менеджмент"" 
35253877 6,88 

Зміст інформації: 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Молнія" (Протокол № 21-04/21 вiд 21 квiтня 2021 року) припинено, у звязку з закiнченням строку повноважень голови 
ревізійної комісії. Частка якою володiє ТОВ "Кредо актив есет менеджмент" у статутному капiталi товариства складає 6,88 вiдсоткiв. Посаду Голови наглядової ради 
займало протягом 3 рокiв. Пiдстава припинення повноваження - рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
21.04.2021 припинено 

повноваження 
член ревізійної комісії Зарецького Миколу Ігоровича д/в 0 

Зміст інформації: 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Молнія" (Протокол № 21-04/21 вiд 21 квiтня 2021 року) припинено, у звязку з закiнченням строку повноважень члена 
ревізійної комісії. Частка якою володiє Зарецький М.І. у статутному капiталi товариства складає 0 вiдсоткiв. Посаду члена наглядової ради займав протягом 3 рокiв. 
Пiдстава припинення повноваження - рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Особа ненадала згоду на розкриття персональних даних. 
21.04.2021 обрано голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Кредо актив есет менеджмент"" 
35253877 6,88 

Зміст інформації: 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Молнія" (Протокол № 21-04/21 вiд 21 квiтня 2021 року) обрано на посаду голови ревізійної комісії строком на три роки. 
Особа є акцiонером товариства. Частка в статутному капiталi - 6,88%. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Драган А.Ю., який володіє 611 722 226 штук 
простих іменних акцій Товариства. Особа, яка уповноважена представляти інтереси ТОВ "Кредо Актив Есет Менеджмент" в ревізійній комісії - Гавриленко Наталія 
Миколаївна. Не є афілійованою особою, не є незалежним директором. Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства - відсутня. 
Судимість за корисливі злочини відсутня. 
21.04.2021 обрано член ревізійної комісії Гавриленко Наталія Миклаївна д/в 0 

Зміст інформації: 
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Молнія" (Протокол № 21-04/21 вiд 21 квiтня 2021 року) обрано на посаду члена ревізійної комісії строком на три рокиї. 
Частка якою володiє Гавриленко Н.М. у статутному капiталi товариства складає 0 вiдсоткiв.  Особа ненадала згоду на розкриття персональних даних. Непогашена 
судимість відсутня. Заборона обіймати певні посади та займатися певною діяльністю відсутня. Є афілійованою особою. Гавриленко Н.В. надала згоду на обрання 
головою ревізійної комісії..  

 


