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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 правління Рибак В.І.
  (посада)       (підпис)    (прізвище та ініціали керівника) 

МП 

02.10.2012 

(дата)
 

Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента   

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Місцезнаходження   

 42004 Сумська область, 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 27.09.2012

 (дата)

2.2. Повідомлення

185 "Відомості Державної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 28.09.2012

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

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці nadra.pat.ua в мережі Інтернет 02.10.2012

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата)
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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 

26.09.2012 звільнено Голова Наглядової Ради Загороднюк Павло Олексійович  Згоди посадової особи на 
розкриття паспортних даних не 

надано

0 

Зміст інформації: 

Голова Наглядової Ради Загороднюк Павло Олексійович (згоди посадової особи на розкриття паспортних даних не надано) звільнений з 27.09.2012 року з  
посади згідно рішенням Наглядової Ради Товариства 26 вересня 2012 року (Протокол № 8 від 26.09.2012 року), на підставі його відповідної заяви. Посадова  
особа перебувала на посаді з 25.04.2012 року по 27.09.2012 року. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Не погашеної судимості  
за корисливі та посадові злочини немає. 
 
26.09.2012 призначено Виконання обов'язків Голови 

Наглядової Ради 
Тентюк Ігор Вікторович  Згоди посадової особи на 

розкриття паспортних даних не 
надано

0 

Зміст інформації: 

Виконання обов'язків Голови Наглядової Ради покладено на члена Наглядової Ради Товариства Тентюка Ігоря Вікторовича (згоди посадової особи на  
розкриття паспортних даних не надано) з 28.09.2012 року згідно рішенням Наглядової Ради Товариства 26 вересня 2012 року (Протокол № 8 від 26.09.2012  
року). Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності: радник голови  
обладміністрації, заступник директора з управління проектами. Виконання обов'язків Голови Наглядової Ради покладено на Тентюка Ігоря Вікторовича до  
обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової Ради Товариства. 
 

 


