
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (27.09.2012) 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
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, буд. 28 
1.5 Міжміський код та телефон, факс емітента 0 (44) 430-46-92, 430-66-66 
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 

1.8 Вид особливої інформації відповідно до вимог 
глави 2 розділу ІІ Положення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   

 
2. Текст повідомлення  

Відповідно до вимог п. 11.9 Статуту Публічного акціонерного товариства “ТУТКОВСЬКИЙ” 
(також за текстом - Товариство), п.5.3.1 Трудового договору від 23.04. 2012 року, ст.ст.53 – 57 
Закону України «Про акціонерні товариства» 26.09.2012 року на засіданні Наглядової ради 
Товариства (Протокол № 7 від 26.09.2012 року) прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб Товариства, а саме, 
з 27.09.2012 року рішенням Наглядової ради Товариства звільнено з посади Голови Наглядової 
ради Товариства Загороднюка Павла Олексійовича (згоди фізичної особи на розкриття 
паспортних даних не надано). Посадова особа перебувала на посаді з 23.04.2012 року. Звільнена 
посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі Товариства; 
з 28.09.2012 року рішенням Наглядової ради Товариства виконання обов’язків Голови Наглядової 
ради Товариства покладено на члена Наглядової ради - Тентюка Ігора Вікторовича (згоди 
фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано). Посадову особу призначено до 
моменту переобрання  повного складу Наглядової ради Товариства (з включенням до порядку 
денного питання щодо переобрання всього складу Наглядової ради Товариства на найближчих 
річних загальних зборах акціонерів Товариства). Призначена посадова особа не володіє часткою 
у статутному капіталі Товариства. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї 
діяльності: радник голови обладміністрації, заступник директора з управління проектами, член 
Наглядової ради.  
Звільнена та призначена посадові особи непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не мають. 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління О.О. Загороднюк 27.09.2012 року.  


