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Особлива інформація емітента 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО" 

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

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

4. Код за ЄДРПОУ 01431386 

5. Міжміський код та телефон, 
факс 

(05448) 78599, (05448) 79086 

6. Електронна поштова адреса geoteh@sm.ukrtel.net 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 30.04.2014 

2. Повідомлення опубліковано у

81, "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку" 

29.04.2014 

 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

nadra.pat.ua 

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 26.04.2014

(дата)
 

 

 



ВІДОМОСТІ 

про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

Зміни 
(призначено, 

звільнено 
обрано або 
припинено 

повноваження) 

Посада* 

Прізвище, і'мя, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної 

особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6
д/н Припинено 

повноваження 
Голова 
Наглядової 
ради 

Настенко Антон 
Вiкторович 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – Настенка Антона 
Вiкторовича припинено 25 квiтня 2014 року у зв’язку з виробничою необхiднiстю. 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 
24.04.2013 року по 25.04.2014 року. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв (Протокол № 
01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). 

д/н Припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Борисенко Тамара 
Сергiївна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Борисенко Тамари 
Сергiївни припинено 25 квiтня 2014 року у зв’язку з виробничою необхiднiстю. 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 
24.04.2013 року по 25.04.2014 року. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв (Протокол № 
01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). 

д/н Припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Безвинний 
Володимир 
Петрович 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Безвинного Володимира 
Петровича припинено 25 квiтня 2014 року у зв’язку з виробничою необхiднiстю. 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 
24.04.2013 року по 25.04.2014 року. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв (Протокол № 
01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). 



д/н Припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Орлова Олена 
Володимирiвна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Орлової Олени 
Володимирiвни припинено 25 квiтня 2014 року у зв’язку з виробничою необхiднiстю. 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 24.04.2013 року по 25.04.2014 року. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв 
(Протокол № 01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). 

д/н Припинено 
повноваження 

Член 
Наглядової 
ради 

Кириченко Iнга 
Володимирiвна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Кириченко Iнги 
Володимирiвни припинено 25 квiтня 2014 року у зв’язку з виробничою необхiднiстю. 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 24.04.2013 року по 25.04.2014 року. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв 
(Протокол № 01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). 

д/н Обрано Голова 
Наглядової 
ради 

Безвинний 
Володимир 
Петрович 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Голова Наглядової ради Товариства – Безвинний Володимир Петрович обраний 
на посаду 25 квiтня 2014 року у зв'язку з внесеними пропозицiями акцiонерiв щодо змiни складу 
посадових осiб Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова правлiння, директор центру. 
Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв щодо обрання до складу Наглядової ради. 
(Протокол № 01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). Рiшення щодо обрання Головою наглядової ради 
прийнятно на засiданнi наглядової ради (Протокол № 3 вiд 25.04. 2014 року). 

д/н Обрано Член 
Наглядової 
ради 

Борисенко Тамара 
Сергiївна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Борисенко Тамара Сергiївна обрана на 
посаду 25 квiтня 2014 року у зв'язку з внесеними пропозицiями акцiонерiв щодо змiни складу 
посадових осiб Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi 
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Геолог, начальник вiддiлу. Рiшення 
прийнято на рiчних зборах акцiонерiв (Протокол № 01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). 



д/н Обрано Член 
Наглядової 
ради 

Орова Олена 
Володимирiвна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Орлова Олена Володимирiвна обрана на 
посаду 25 квiтня 2014 року з внесеними пропозицiями акцiонерiв щодо змiни складу посадових 
осiб Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Заступник генерального директора, завiдуюча 
канцелярiєю. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв (Протокол № 01/2014 вiд 25 квiтня 
2014 року). 

д/н Обрано Член 
Наглядової 
ради 

Литвин Наталiя 
Петрiвна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Литвин Наталiя Петрiвна обрана на посаду 
25 квiтня 2014 року з внесеними пропозицiями акцiонерiв щодо змiни складу посадових осiб 
Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi 
обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: заступник генерального директора, фахiвець 
аналiтичного вiддiлу, юрисконсульт. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв (Протокол № 
01/2014 вiд 25 квiтня 2014 року). 

д/н Обрано Член 
Наглядової 
ради 

Кириченко Галина 
Петрiвна 

д/н, д/н, д/н 0 

Зміст інформації: 

Посадова особа Член Наглядової ради Товариства – Кириченко Галина Петрiвна обрана на 
посаду 25 квiтня 2014 року з внесеними пропозицiями акцiонерiв щодо змiни складу посадових 
осiб Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: менеджер, начальник вiддiлу торгiвлi, 
генеральний директор. Рiшення прийнято на рiчних зборах акцiонерiв (Протокол № 01/2014 вiд 25 
квiтня 2014 року). 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на 
кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

 


