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

МП 

15.05.2012 

(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 7-86-95  

1.6. Електронна поштова адреса  

 geoteh@sm.ukrtel.net  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 10.05.2012

 (дата)

2.2. Повідомлення

89 "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" 14.05.2012

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

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці nadra.pat.ua в мережі Інтернет 14.05.2012

(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 

08.05.2012 звільнено Член правлiння Щоголев Анатолiй Анатолiйович МА 320672 
13.10.1997 Роменським МРВ 

УМВС України в Сумськiй обл.

0 

Зміст інформації: 

Член правлiння Щоголев Анатолiй Анатолiйович (паспорт: серiя МА номер 320672 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. 13.10.1997)  
звiльнений згiдно рiшення Наглядової Ради вiд 08.05.2012 року (протокол № 04 вiд 08.05.2012 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  
немає. Особа перебувала на посадi з 16.03.2007 року. Акцiями товариства не володiє. 
 
08.05.2012 звільнено Член правлiння Штучна Олена Вiталiївна МА 311534 

11.09.1997 Роменським МРВ 
УМВС України в Сумськiй обл.

0,0004 

Зміст інформації: 

Член правлiння Штучна Олена Вiталiївна (паспорт: серiя МА номер 311534 виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. 11.09.1997 року)  
звiльнена згiдно рiшення Наглядової ради вiд 08.05.2012 року (протокол № 04 вiд 08.05.2012 року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини  
немає. Особа перебувала на посадi з 25.05.2004 року.  
Особа володiє часткою у статутному капiталi товариства 0,0004 %. 
 

 


