
Додаток 14
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00476688
1.4. Місцезнаходження емітента 09132, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0446371663
1.6. Електронна поштова адреса емітента at35@atrep.com.ua
1.7.  Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,  яка  додатково  використовується  емітентом  для  розкриття  інформації 
http://unives-capital.com/partners/rybhoz 
1.8. Вид особливої інформації : відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення 
17  квітня  2012  року  Загальними  зборами  акціонерів  Приватного  акціонерного  товариства 
«БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП» прийнято наступні рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:

- на підставі Статуту та абз. 5 ч.1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з закінченням 
строку повноважень з посади  Ревізора звільнено Пачковську Н.П. Пачковська Наталія Павлівна (паспорт 
серії СА № 007167, виданий 09 червня 1995 р. Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області)  
часткою в статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має, на посаді перебувала з 29.08.2011. Обґрунтування  змін: закінчення строку повноважень.

- на  підставі заяви   на  посаду  Ревізора  на  строк   до  проведення  чергових  Загальних  зборів  акціонерів 
призначено Оганесян Л.С. Оганесян Ліана Санасарівна (паспорт серія СК № 014332, виданий 15 листопада 
1995 р. Згурівським РВ ГУ МВС України в Київській області) часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє,  непогашеної  судимості  за  корисливі  та  посадові  злочини  не  має.  Протягом  своєї  діяльності 
обіймала  посади  ТОВ  «Комфорт  –  Цінні  папери»  головний  бухгалтер,  ПрАТ  «ФК  Сократ»  заступник 
головного  бухгалтера,   ТОВ  «ФК  «ЮНІВЕС»  головний  бухгалтер.  Обґрунтування  змін:  обов’язкова 
наявність ревізора.

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. Генеральний директор
1  8   квітня 201  2   р.  

_Печонкін А.О._____
(ініціали та прізвище керівника) 


