Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Буровик"
2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: burovik.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно рішення  Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.05.2016р.).
Звільнено з посади Голови правління Яцуна Володимира Федоровича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,77 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена правління Аксюк Михайла Степановича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,35 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена правління Крутова Олександра Федоровича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,12 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена правління Мирончука Юрiя Андрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,74 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена правління Даценка Євгенiя Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,45 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена правління Кротова Олександра Васильовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,295 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена правління Макуху Анатолiя Петровича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,1 % статутного капіталу емітента. 
Призначено на посаду Голови правління Яцуна Володимира Федоровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,77 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Голова правління ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена правління Аксюка Михайла Степановича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,35 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член правління ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена правління Крутова Олександра Федоровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,35 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член правління ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена правління Мирончука Юрiя Андрiйовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,74 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член правління ПрАТ "Буровик"
Призначено на посаду Члена правління Даценка Євгенiя Вiкторовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,45 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член правління ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена правління Макуху Анатолiя Петровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,1 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член правління ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена правління Тараненка Миколу Олександровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,21 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - бульдозерист ПрАТ "Буровик".
Звільнено з посади Голови наглядової ради Федорiєнка Василя Макаровича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 3,11 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена наглядової ради Домiчковського Анатолiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,59 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена наглядової ради Скибу Галину Федорiвну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,45 % статутного капіталу емітента. 
Призначено на посаду Голови наглядової ради Федорiєнка Василя Макаровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 3,11 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Голови наглядової ради ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена наглядової ради Домiчковського Анатолiя Iвановича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,59 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член наглядової ради ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена наглядової ради Скибу Галину Федорiвнау ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,45 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член наглядової ради ПрАТ "Буровик".
Звільнено з посади Голови ревiзiйної комiсiї Грицюту Галину Павлiвну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебувала на посаді 5 років. Володіє 0,076 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Курбацького Сергiя Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,18 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Сову Леонiда Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Володіє 1,43 % статутного капіталу емітента. 
Звільнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Ловку Тетяну Миколаївну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебувала на посаді 5 років. Володіє 0,851 % статутного капіталу емітента. 
Призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Грицюту Галину Павлiвну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 0,076 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Курбацького Сергiя Анатолiйовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,18 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Сову Леонiда Олексiйовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,43 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Буровик".
Призначено на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Ловку Тетяну Миколаївну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном на 5 років. Володіє 0,851 % статутного капіталу емітента. Попередня посада - Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Буровик".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи не мають.
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правлiння 	                          Яцун В.Ф.                          					          23.05.2016

