
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
10.11.2022 

(дата реєстрації емітентом 
електронного документа) 
 

№ 43/1/8 
 (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) 

Голова 

правління 
      

Юзвяк Роман Іванович 

(посада)   (підпис)   
(прізвище та ініціали керівника або 

уповноваженої особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство "Iнститут 

"Волиньводпроект" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження  43005 Луцьк 8-го Березня, 1 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 01035058 

5. Міжміський код та телефон, факс  (0332) 23-01-04 (0332) 23-01-04 

6. Адреса електронної пошти vvp.lutsk.ua@gmail.cоm 

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  
vvp.prat.ua 11.11.2022 

 
(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 

10.11.2022 припинено повноваження Голова наглядової ради Мірач Тетяна Павлівна  0.00000 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (протокол №1 від 10.11.2022 р.)  припинено повноваження Голови 

наглядової ради  Товариства Мірач Тетяни Павлівни.  

 Особа часткою у статутному капiталi емiтента не володіє , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 

прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Голови наглядової ради  Товариства - 1,5 років. 

  

10.11.2022 припинено повноваження Член наглядової ради Бігун Анатолій Феодосійович  0.00000 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (протокол №1 від 10.11.2022 р.) припинено повноваження Члена 

наглядової ради  Товариства Бігуна Анатолія Феодосійовича.  

 Особа часткою у статутному капiталi емiтента не володіє , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 

прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Члена наглядової ради  Товариства - 2,5 років. 

 

10.11.2022 припинено повноваження Член наглядової ради Залізнюк Микола Михайлович  3.59815 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (протокол №1 від 10.11.2022 р.)  припинено повноваження Члена 

наглядової ради  Товариства Залізнюка Миколи Михайловича.  

 Особа володіє часткою у статутному капiталi емiтента -3,598157 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Об'рунтування змiн у персональному складi 

посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Члена наглядової ради  Товариства - 13,5 років. 

 

10.11.2022 припинено повноваження Член наглядової ради Марчук Ірина Петрівна  1.15141 

Додаток 6 

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 



Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (протокол №1 від 10.11.2022 р.) припинено повноваження Члена 

наглядової ради  Товариства Марчук Ірини Петрівни.  

 Особа володіє часткою у статутному капiталi емiтента - 1,15141 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   Об'рунтування змiн у персональному складi 

посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства. Строк перебування на посадi Члена наглядової ради  Товариства - 13,5 років. 

 

10.11.2022 припинено повноваження Голова ревізійної комісії Римарук Зоя Семенівна  1.19458 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

 Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" припинено повноваження Голови Ревізійної комісії  Товариства 

Римарук Зої Семенівни.  

 Особа  володіє часткою у статутному капiталi емiтента - 1,194588 % , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Припинення повноважень посадової особи 

виконано в зв'язку iз ліквідацією Ревізійної комісії Товариства  та припинення повноваженнь членів Ревізійної комісії Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових 

осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.Строк перебування на посадi Голови Ревізійної комісії  Товариства - 6 років. 

 

10.11.2022 припинено повноваження Член ревізійної комісії Мірач Олександр Павлович  0.00000 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

 Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (протокол №1 від 10.11.2022 р.)  припинено повноваження Члена 

Ревізійної комісії  Товариства Мірач Олександра Павловича.  

 Особа  часткою у статутному капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Припинення повноважень посадової особи виконано в зв'язку 

iз ліквідацією Ревізійної комісії Товариства  та припинення повноваженнь членів Ревізійної комісії Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття 

рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.Строк перебування на посадi члена Ревізійної комісії  Товариства - 1 рік  

 

10.11.2022 припинено повноваження Член ревізійної комісії Шмиговська Валентина Петрівна  0.23028 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (протокол №1 від 10.11.2022 р.)  припинено повноваження Члена 

Ревізійної комісії  Товариства Шмиговської Валентини Петрівни .  



 Особа  володіє часткою у статутному капiталi емiтента - 0,23028 % , непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Припинення повноважень посадової особи виконано 

в зв'язку iз ліквідацією Ревізійної комісії Товариства  та припинення повноваженнь членів Ревізійної комісії Товариства. Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: 

прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.Строк перебування на посадi Члена Ревізійної комісії  Товариства - 9 років. 

 

10.11.2022 обрано Голова наглядової ради Варшава Віктор Миколайович  13.68739 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (протокол №1 від 10.11.2022 р.) та Рiшенням наглядової ради 

Товариства (протокол №1 вiд 10.11.2022р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради Товариства Варшаву Віктора Миколайовича.   

 Особа  володіє часткою у статутному капiталi емiтента- 13.68739 % .  Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 3 (три) роки. Iншi 

посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  фізична особа-підприємець. 

 

10.11.2022 обрано Член наглядової ради Юрковська Ольга Юріївна  1.06505 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект"  (протокол №1 від 10.11.2022 р.)   обрано на посаду Члена Наглядової 

ради Товариства Юрковську Ольгу Юріївну.   

 Особа  володіє часткою у статутному капiталi емiтента- 1,065054 %.  Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 3 (три) роки. Iншi 

посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  самозайнята особа, адвокат. 

 

10.11.2022 обрано Член наглядової ради Паньків Михайло Михайлович  0.63275 

Зміст інформації 

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект" (далі - Товариство) проведено дистанційно 04 листопада  2022 р., дата проведення 

підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 10 листопада  2022 р.  

Відповідно до  п.133 розділу ХХІІ "Особливості проведення загальних зборів в період воєнного стану" Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та 

загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196,  рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту 

складання протоколу про підсумки голосування. 

Рiшенням  рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акціонерного товариства "Інститут "Волиньводпроект"  (протокол №1 від 10.11.2022 р.)   обрано на посаду Члена Наглядової 

ради Товариства Паньківа Михайла Михайловича.   

 Особа  володіє часткою у статутному капiталi емiтента- 0,63275 %.  Особа  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.   

Об'рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення загальними зборами акцiонерiв Товариства.  Особу обрано на посаду термiном на 3 (три) роки. Iншi 

посади, якi  особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  фізична особа-підприємець. 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 


