
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

09.11.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 17

(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 ' Авраменко Людмила Михайлівна

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

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

(Зміна складу посадових осіб емітента)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІНДУСТРІЯ»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, Індустріальна, 11

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01349644

5. Міжміський код та телефон, факс

0462653800 0462653800

6. Адреса електронної пошти
2УІі@ЬисііпсіияІгіа.сот.иа

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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку.

ДУ «АРІФРУ»
21676262
УКРАЇНА

ЕЖ/00001/АРА

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті . _ ,, пп , ,, г пир://\лтпл'.Ьиаіпс1и8ігіа.сот.иа 09.11.2020учасника фондового ринку
(адреса сторінки) (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

09.11.2020 припинено
повноваження Директор Авраменко Людмила 

Михайлівна д/н 0

Зміст інформації:

Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІНДУСТРІЯ" 09 листопада 2020 року. 
Повноваження посадової особи припинені на підставі Рішення № 01/09112020 ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА КОВАЛЬСЬКА" - АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІНДУСТРІЯ" від 
09 листопада 2020 року. Повноваження посадової особи Авраменко Людмили Михайлівни, яка займала посаду Директор, припиняються з 
09 листопада 2020 року. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Зміни у 
персональному складі посадових осіб відбулися на підставі особистої заяви про звільнення за угодою сторін. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посаді: 7 років 9 місяців 9 днів.

09.11.2020 обрано Директор Тимошенко Дмитро 
Миколайович д/н 0

Зміст інформації:

Рішення про обрання прийнято акціонером АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІНДУСТРІЯ" 09 листопада 2020 року. Посадову особу 
обрано на підставі Рішення № 01/09112020 ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНА ГРУПА 
КОВАЛЬСЬКА" - АКЦІОНЕРА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІНДУСТРІЯ" від 09 листопада 2020 року. Тимошенка Дмитра 
Миколайовича обрано на посаду Директора з 10 листопада 2020 року. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Володіє часткою в 
статутному капіталі емітента 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу на посаду, не 
визначений. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посаду: Директор ТОВ "Пегас-Ойл".


