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.
Генеральний директор

Балагура А.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

10.04.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
«ДНIСТЕР»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79007, м.Львiв, вул.Матейка, 6
4. Код за ЄДРПОУ
13828634
5. Міжміський код та телефон, факс
(032) 2974321 (032) 2974321
6. Електронна поштова адреса
gbuh@dnister.lviv.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

№67 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
07.04.2017
паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення розміщено
на сторінці

www.phnr.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

07.04.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.04.2017

припинено
повноваження

Голова
Наглядової
ради

Мороз Олександр
Володимирович

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження Голови Наглядової ради Мороз
Олександра Володимировича. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 11.12.2013 р.
05.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Воловiк Юрiй
Анатолiйович

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради Воловiк
Юрiя Анатолiйовича. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з 11.12.2013 р.
05.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової Сазонова Тетяна Вiкорiвна
ради

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР»,

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради
Сазонової Тетяни Вiкторiвни. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 11.12.2013 р.
05.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Резнiченко Iрина Юрiївна

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiвПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради
Резнiченко Iрини Юрiївни. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу
емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 13.04.2016 р.
05.04.2017

припинено
повноваження

Член
Наглядової
ради

Палєва Iрина
Олександрiвна

--

0

Зміст інформації:
-Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР»,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення - припинено повноваження члена Наглядової ради Палєвої
Iрини Олександрiвни. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 13.04.2016 р.
05.04.2017

обрано

Зміст інформації:

Голова
Наглядової
ради

Мороз Олександр
Володимирович

--

0

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрано Членом Наглядової ради Мороза Олександра
Володимировича. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займав протягом останнiх 5 рокiв: 2012р.-2016р. – ТОВ
«ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ», начальник вiддiлу електронної комерцiї, 2016 р. комерцiйний директор ТОВ «ТФ «ПРЕМ’ЄР ТРЕВЕЛ». Строк на
який обрано - до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
Згiдно рiшення Наглядової ради товариства (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) обрано Головою Наглядової ради.
05.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Сазонова Тетяна
Вiкторiвна

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Сазонову Тетяну
Вiкторiвну. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займала протягом останнiх 5 рокiв : 2012- по теперiшнiй час - начальник
вiддiлу по роботi з персоналом ТОВ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ Україна. Строк на який обрано - до наступних загальних зборiв
акцiонерiв.
05.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Резнiченко Iрина Юрiївна

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Резнiченко Iрину
Юрiївну. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента. Непогашеної

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займала протягом п’ти рокiв: 2012–по теперiшнiй час ТОВ «ПРЕМ’ЄР
IНТЕРНЕШНЛ», 2012-2015 – економiст з фiнансової роботи; 2015-теперiшнiй час менеджер з фiнансового контролю. Строк на який обрано до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
05.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Палєва Iрина
Олександрiвна

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Палєву Iрину
Олександрiвну. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займала протягом останнiх 5 рокiв: 2012 по теперiшнiй час Начальник вiддiлу маркетингу та реклами ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ». Строк на який обрано - до наступних загальних зборiв акцiонерiв.
05.04.2017

обрано

Член
Наглядової
ради

Воловик Юрiй
Анатолiйович

--

0

Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНIСТЕР» ,
якi вiдбулися 05 квiтня 2017 року, (протокол б/н вiд 05.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати Членом Наглядової ради Воловик Юрiя
Анатолiйовича. Фiзична особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних, не володiє часткою статутного капiталу емiтента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади якi займав протягом останнiх 5 рокiв останнiх 5 рокiв: 2012- по
теперiшнiй час начальник служби управлiння доходами ТОВ «ПРЕМ’ЄР IНТЕРНЕШНЛ». Строк на який обрано - до наступних загальних
зборiв акцiонерiв.

