
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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

2. Організаційно-правова форма
3. Місцезнаходження
4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01431334

04114  м. Київ вул. Дубровицька, 28

Публiчне акцiонерне товариство

Голова правлiння Загороднюк Олексiй Олексiйович

15.05.2015МП

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 m_moroz@nadragroup.com

(044) 390-21-38 (044) 390-21-38

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

№87 Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"

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

18.05.2015

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)
3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

www.tutkovsky.com.ua 15.05.2015

Дата(адреса сторінки)

15.05.2015

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.

Код за ЄДРПОУ 01431334 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Складено на 14.05.2015



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:

14.05.2015 припинено повноваження Заступник голови правлiння з
виробництва

Яцун Леонiд Васильович д/н д/н д/н   .  .    0.00000

Повноваження посадової особи Заступника голови правлiння з виробництва Яцуна Леонiда Васильовича припинено 14 травня 2015 року у зв'язку з виробничою необхiднiстю, згiдно поданої ним заяви. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 12.07.2013 року по 14.05.2015

року. Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (Протокол № 6 вiд 14.05.2015 року).

Зміст інформації:

14.05.2015 обрано Заступник голови правлiння з
виробництва

Малимiн Андрiй Володимирович д/н д/н д/н   .  .    0.00000

Замiсть звiльненої особи на посаду Заступника голови правлiння з виробництва з 15 травня 2015 року призначено Малимiна Андрiя Володимировича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу розробки
механiки, iнженер - конструктор, завiдуючим конструкторським вiддiлом. Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (Протокол № 6 вiд 14.05.2015 року).

Зміст інформації:

14.05.2015 обрано Заступник голови правлiння з
розробки

Сорока Антон Олексiйович д/н д/н д/н   .  .    0.00000

На посаду Заступника голови правлiння з розробки з 15 травня 2015 року призначено Сороку Антона Олексiйовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особу призначено безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу розробки програмного забезпечення, провiдного
iнженера - конструктора (електронiка). Рiшення прийнято на засiданнi Наглядової ради (Протокол № 6 вiд 14.05.2015 року).

Код за ЄДРПОУ 01431334 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Складено на 14.05.2015



 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТУТКОВСЬКИЙ» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента  Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  01431334 
1.4. Місцезнаходження емітента 04114,м. Київ, вул. Дубровицька, 28 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  (044) 390-21-38 (044) 390-21-38 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  m_moroz@nadragroup.com 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

www.tutkovsky.com.ua. 

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
 

2. Текст повідомлення 
 

Повноваження посадової особи Заступника голови правління з виробництва Яцун Леонід Васильович 
припинено 14 травня 2015 року у зв’язку з виробничою необхідністю, згідно поданої ним заяви. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 12.07.2013 року по 14.05.2015 року. Рiшення прийнято на 
засіданні Наглядової ради (Протокол № 6 від 14.05.2015 року). 

Замість звільненої особи на посаду Заступника голови правління з виробництва з 15 травня 2015 року 
призначено Малиміна Андрія Володимировича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено безстроково. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: начальник відділу розробки механіки, інженер – 
конструктор, завідуючим конструкторським відділом. Рiшення прийнято на засіданні Наглядової ради (Протокол № 6 від 
14.05.2015 року). 

На посаду Заступника голови правління з розробки з 15 травня 2015 року призначено Сороку Антона 
Олексійовича. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останніх п’яти років: начальник відділу розробки програмного забезпечення, провідного інженера – 
конструктора (електроніка). Рiшення прийнято на засіданні Наглядової ради (Протокол № 6 від 14.05.2015 року). 

 
 

3. Підпис 
 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
 
3.2. Найменування посади. 
 
Голова правлiння ____________ Загороднюк Олексій Олексійович  
 
  
 
 
  М.П. 
 

http://www.tutkovsky.com.ua/
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