
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм
інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,
наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Будинок побуту "Оболонь"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19020011

04205  м.Київ проспект Оболонський, 26

Приватне акцiонерне товариство

Директор Дерикiт Сергiй Васильович

23.03.2017МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс
6. Електронна поштова адреса 182@comreg.com.ua

(044) 412-72-97 412-73-61

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№57 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

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

24.03.2017

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

http://bpobolon.informs.net.ua/ 23.03.2017

Дата(адреса сторінки)

23.03.2017

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 19020011 Приватне акцiонерне товариство "Будинок побуту "Оболонь"
Складено на 23.03.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:
23.03.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Компанiя "Стартайд Лiмiтед" д\н д\н д\н   .  .   99.98786

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства - Компанiї "Стартайд Лiмiтед" припинено 23.03.2017 року у зв'язку з пропозицiєю акцiонерiв на виконання Закону України "Про акцiонернi

Товариства". Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 99,98786%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.03.2014 р. - 23.03.2017 р. Уповноважений представник Компанiї "Стартайд Лiмiтед" -

Баранов Євген Маркович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято рiчними
загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2017 року).

Зміст інформації:
23.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Компанiя "Лiнкделл Лiмiтед" д\н д\н д\н   .  .    0.00003

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Компанiї "Лiнкделл Лiмiтед" припинено 23.03.2017 року у зв'язку з пропозицiєю акцiонерiв на виконання Закону України "Про акцiонернi

Товариства". Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,00003%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.03.2014 р. - 23.03.2017 р. Уповноважений представник Компанiї "Лiнкделл Лiмiтед" -

Шадиря Олексiй Володимирович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято рiчними
загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2017 року).

Зміст інформації:
23.03.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Компанiя "Лiнкроуз Лiмiтед" д\н д\н д\н   .  .    0.00003

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства - Компанiї "Лiнкроуз Лiмiтед" припинено 23.03.2017 року у зв'язку з пропозицiєю акцiонерiв на виконання Закону України "Про акцiонернi

Товариства". Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,00003%. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 25.03.2014 р. - 23.03.2017 р. Уповноважений представник Компанiї "Лiнкроуз Лiмiтед"

Тимочко Володимир Богданович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшення прийнято рiчними
загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2017 року).

Зміст інформації:
23.03.2017 набуто повноваження Голова Наглядової ради Лєвтєрова Євгенiя Миколаївна д\н д\н д\н   .  .    0.00000

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Лєвтєровiй Євгенiї Миколаївнi -  представнику акцiонера - Компанiї "Стартайд Лiмiтед", що володiє 99,98786% в статутному капiталi Товариства.
Рiшення прийнято 23.03.2017 року у зв'язку з пропозицiєю акцiонерiв на виконання Закону України "Про акцiонернi Товариства". Посадову особу призначено на 5 рокiв. Лєвтєрова Є.М. згоди на розкриття паспортних
даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi Лєвтєрова Є.М. обiймала протягом останнiх 5 рокiв: радник з юридичних питань
(самозайнята особа), ПрАТ "БП "Оболонь" юрисконсульт. Рiчнi загальнi збори акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2017  року) обрали Лєвтєрову Є.М. на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової
ради вiд 23.03.2017 року обрали її Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Зміст інформації:
23.03.2017 набуто повноваження Член Наглядової ради Шадиря Олексiй Володимирович д\н д\н д\н   .  .    0.00000

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Шадирi Олексiю Володимировичу -  представнику акцiонера - Компанiї "Лiнкделл Лiмiтед", що володiє 0,00003% в статутному капiталi Товариства.
Рiшення прийнято 23.03.2017 року у зв'язку з пропозицiєю акцiонерiв на виконання Закону України "Про акцiонернi Товариства". Посадову особу призначено на 5 рокiв. Шадиря О.В. згоди на розкриття паспортних
даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi Шадиря О.В. обiймав протягом останнiх 5 рокiв: головний архiтектор вiддiлу
технiчного нагляду за будiвництвом та уповноважений представник Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2017 року).

Код за ЄДРПОУ 19020011 Приватне акцiонерне товариство "Будинок побуту "Оболонь"
Складено на 23.03.2017



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено,

обрано або припинено
повноваження)

Посада Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:
23.03.2017 набуто повноваження Член Наглядової ради Тимочко Володимир Богданович д\н д\н д\н   .  .    0.00000

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Тимочку Володимиру Богдановичу -  представнику акцiонера - Компанiї "Лiнкделл Лiмiтед", що володiє 0,00003% в статутному капiталi Товариства.
Рiшення прийнято 23.03.2017 року у зв'язку з пропозицiєю акцiонерiв на виконання Закону України "Про акцiонернi Товариства". Посадову особу призначено на 5 рокiв. Тимочко В.Б. згоди на розкриття паспортних
даних не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Iншi посади, якi Тимочко В.Б. обiймав протягом останнiх 5 рокiв: ТОВ "Джей Комфорт Нерухомiсть" -
директор, СП ТОВ "Драгон Капiтал" - Економiчний радник з питань корпоративного управлiння, ТОВ "Драгон  Капiтал Iнвестментс" - Заступник директора з питань прямих iнвестицiй та уповноважений представник
Члена Наглядової ради Товариства. Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол вiд 23.03.2017 року).

Код за ЄДРПОУ 19020011 Приватне акцiонерне товариство "Будинок побуту "Оболонь"
Складено на 23.03.2017


