
Титульний аркуш Повідомлення 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 

Голова правлiння Рибак В.I.
  (посада)       (підпис)    (прізвище та ініціали керівника) 

МП 

28.04.2012 

(дата)
 

Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публiчне акцiонерне товариство "Геологорозвiдувальне обладнання Надра"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента   

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження   

 42004 Сумська обл., м. Ромни вул. Полтавська, 170  

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   

 01431386  

1.5. Міжміський код та телефон, факс  

 (05448) 7-85-99 (05448) 7-90-59  

1.6. Електронна поштова адреса  

 geoteh@sm.ukrtel.net  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 26.04.2012

 (дата)

2.2. Повідомлення

81 "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 28.04.2012

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці nadra.pat.ua в мережі Інтернет 28.04.2012



(за наявності) (адреса сторінки)  (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено або 

звільнено) 
Посада* 

Прізвище, ім'я, по батькові або 
найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)** або 
ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

25.04.2012 звільнено Голова Наглядової ради Загороднюк Павло Олексійович Згоди Згоди фізичної о 
 Згоди фізичної особи на 

розкриття паспортних даних не 
надано

0 

Зміст інформації: 

Голова Наглядової ради Загороднюк Павло Олексійович (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) звільнений згідно рішення чергових  
 загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 23.12.2008. 
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Член Наглядової Ради Гафич Іван Петрович Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради Гафич Іван Петрович (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) звільнений згідно рішення чергових загальних  
зборів акціонерів від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 23.12.2008. 
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Член Наглядової ради Лютий Богдан Петрович СО 605428 

22.03.2001 Ватутінським РУГУ 
МВС України в м. Києві

0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради Лютий Богдан Петрович (паспорт: серія СО номер 605428 виданий Ватутінським РУГУ МВС України в м. Києві 22.03.2001) звільнений  
згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.Особа перебувала на  
посаді з 28.05.2010. 
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Член Наглядової ради Ленхарт Херіберт  КИ 029469/91779 

09.10.2006 УГІ РФО УМВС 
України в м. Києві

0 

Зміст інформації: 



Член Наглядової ради Ленхарт Херіберт (паспорт: серія SRB номер 007277949 Бєлград, Республіка Сербія, тимчасова посвідка на постійне проживання серія  
КИ номер 029469/91779 видана УГІ РФО УМВС України в м. Києві 09.10.2006 безстрокова) звільнений згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів  
від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на посаді з 20.04.2011. 
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Член Наглядової ради Репалюк Ольга Володимирівна СН 715180 

26.02.1998 Ленінградським РУГУ 
МВС України в м. Києві

0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради Репалюк Ольга Володимирівна (паспорт: серія СН номер 715180 виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 26.02.1998)  
звільнена згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа  
перебувала на посаді з 20.04.2011. 
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Голова Правління Чаус Леонід Іванович МА 693616 

14.10.1999 Роменським МРВ 
УМВС України в Сумській обл.

0 

Зміст інформації: 

Голова Правління Чаус Леонід Іванович (паспорт: серія МА номер 693616 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл. 14.10.1999) звільнений  
згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа перебувала на  
посаді з 27.05.2002. 
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Голова Ревізійної комісії Таран Олександр Васильович НМ 226590 

17.08.2005 Щорським РВ УМВС 
України в Чернігівській обл.

0 

Зміст інформації: 

Голова Ревізійної комісії Таран Олександр Васильович (паспорт: серія НМ номер 226590 виданий Щорським РВ УМВС України в Чернігівській обл.  
17.08.2005) звільнений згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
Особа перебувала на посаді з 20.04.2011. 
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Член Ревізійної комісії Заган Олена Анатоліївна ВН 304281 

16.09.2005 Чуднівським РВ УМВС 
України в Житомирській обл.

0 

Зміст інформації: 

Член Ревізійної комісії Заган Олена Анатоліївна (паспорт: серія ВН номер 304281 виданий Чуднівським РВ УМВС України в Житомирській обл. 16.09.2005)  
звільнена згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа  
перебувала на посаді з 20.04.2011. 



Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 звільнено Член Ревізійної комісії Козлова Галина Юхимівна СО 708092 

02.08.2001 Ленінградським РУГУ 
МВС України в м. Києві

0 

Зміст інформації: 

Член Ревізійної комісії Козлова Галина Юхимівна (паспорт: серія СО номер 708092 виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві 02.08.2001)  
звільнена згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа  
перебувала на посаді з 20.04.2011.  
Акціями товариства не володіє. 
 
25.04.2012 призначено Голова Наглядової ради Загороднюк Павло Олексійович Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Голова Наглядової ради Загороднюк Павло Олексійович (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначений згідно рішення  
чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: голова  
правління, голова Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу терміном на 3 роки. 
 
25.04.2012 призначено Член Наглядової ради Тентюк Ігор Вікторович Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради Тентюк Ігор Вікторович (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначений згідно рішення чергових  
загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: радник голови  
обладміністрації, заступник директора з управління проектами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу терміном на 3 роки. 
 
25.04.2012 призначено Член Наглядової ради Орлова Олена Володимирівна Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради Орлова Олена Володимирівна (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначена згідно рішення чергових  
загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: секретар, завідуюча  
канцелярією. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.



Призначено особу терміном на 3 роки. 
 
25.04.2012 призначено Член Наглядової ради Березовський Ростислав 

Миколайович 
Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради Березовський Ростислав Миколайович (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначений згідно рішення  
чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник  
генерального директора, генеральний директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу терміном на 3 роки. 
 
25.04.2012 призначено Член Наглядової ради Кириченко Інга Володимирівна Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Член Наглядової ради Кириченко Інга Володимирівна (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначена згідно рішення чергових  
загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер,  
фінансовий директор, експерт з міжнародної звітності, заступник генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу терміном на 3 роки. 
 
25.04.2012 призначено Голова Правління Рибак Володимир Іванович Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Голова Правління Рибак Володими Іванович (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначений згідно рішення чергових загальних  
зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник голови Правління.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу безстроково. 
 
25.04.2012 призначено Голова Ревізійної комісії Назарук Людмила Ананіївна Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Голова Ревізійної комісії Назарук Людмила Ананіївна (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначена згідно рішення чергових  
загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер,  



директор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу терміном на 3 роки. 
 
25.04.2012 призначено Член Ревізійної комісії Юрченко Сергій Вікторович Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Член Ревізійної комісії Юрченко Сергій Вікторович (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначений згідно рішення загальних  
зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу терміном на 3 роки. 
 
25.04.2012 призначено Член Ревізіної комісії Шевчук Лариса Валентинівна Згоди Згоди фізичної о 

 Згоди фізичної особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Член Ревізійної комісії Шевчук Лариса Валентинівна (згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано) призначена згідно рішення чергових  
загальних зборів акціонерів від 25.04.2012. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: заступник  
директора по роботі з персоналом, начальник відділу управління персоналом і АГВ. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Призначено особу терміном на 3 роки. 
 

 


