
        Додаток 14  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 
 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТУТКОВСЬКИЙ" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  Публiчне акцiонерне 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) 430-46-92 (044) 430-46-92 
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 
 

Посадова особа Перший заступник голови правлiння Кривонос Олексндр Миколайович звiльнений 31.05.2013 
року у зв'язку з переведенням на посаду заступника голови правлiння з виробництва. Особа не надала згоди на розкриття 
паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.11.2012 року по 31.05.2013 року. Рiшення прийнято Наглядовою 
радою (Протокол №8 вiд 31.05. 2013 року).  

Посадова особа Перший заступник голови правлiння Кармазенко Володимир Вячеславович призначений 
31.05.2013 року на пiдставi заяви про призначення на посаду та рiшення Наглядової ради. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
Голова правлiння, генеральний директор. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол №8 вiд 31.05. 2013 року).  

Посадова особа Заступник голови правлiння з виробництва Кривонос Олександр Миколайович призначений 
31.05.2013 року на пiдставi заяви про переведення на посаду та рiшення Наглядової ради. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних данних.  Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає.  Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
Перший заступник голови правлiння, заступник голови правлiння. Рiшення прийнято Наглядовою радою (Протокол №8 
вiд 31.05. 2013 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 Олексiй Олесiйович 
 
  
 
 
  М.П. 
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