
Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

26.06.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)  

№ 26/06/2019-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  

Підтверджую  ідентичність  та  достовірність  інформації,  що  розкрита  відповідно  до  вимог
Положення  про  розкриття  інформації  емітентами  цінних  паперів,  затвердженого  рішенням
Національної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  від  03  грудня  2013  року  № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правлiння       Дубенко Людмила Анатолiївна

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

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

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01431386

5. Міжміський код та телефон, факс

+38(050)300-56-00 +38(05448)7-85-99

6. Адреса електронної пошти

dubenkolyuda@ukr.net





7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262

УКРАЇНА 
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://
www.vagondom.com.ua

  26.06.2019

(адреса сторінки) (дата)



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначено,

звільнено,
обрано або
припинено

повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові або

повне
найменування

юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної

особи

Розмір частки
в статутному

капіталі
емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

20.06.2019
припинено

повноваження
Голова

Правлiння

Дубенко
Людмила

Анатолiївна
01431386 0

Зміст інформації:

На пiдставi протоколу № 20/06/2019 засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО" вiд 20.06.2019 р.припинено
повноваження Голови Правлiння ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» Дубенко Людмили 
Анатолiївни з 26.06.2019 р. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Особа обiймала посаду Голови Правлiння ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО»
з 26.05.2017 р. по 26.06.2019
р. Пiдстава припинення повноважень: протокол № 20/06/2019 засiдання Наглядової ради ПрАТ 
"ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО" вiд
20.06.2019 р.
* Виправлення: у графi "Дата вчинення дiї" вказано дату 20.06.2019 р. замiсть дати 26.06.2019 р. 
внаслiдок некоректної роботи системи формування повiдомлення про змiну складу посадових 
осiб SimpleXML.

20.06.2019
припинено

повноваження

Заступник
Голови

Правлiння

Стебко Юрiй
Борисович

01431386 0.002917

Зміст інформації:

На пiдставi протоколу № 20/06/2019-1 засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО" вiд 20.06.2019 р. припинено
повноваження Заступника Голови Правлiння ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» Стебка Юрiя 
Борисовича з 26.06.2019 р. Особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має, часткою у статутному
капiталi володiє у розмiрi 0,002917 % статутного капiталу ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» . 
Особа обiймала посаду
Заступника Голови Правлiння ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» з 18.04.2019 р. по 26.06.2019 р. 
Пiдстава припинення
повноважень: протокол № 20/06/2019-1 засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО" вiд 20.06.2019 р.
* Виправлення: у графi "Дата вчинення дiї" вказано дату 20.06.2019 р. замiсть дати 26.06.2019 р. 
внаслiдок некоректної роботи системи формування повiдомлення про змiну складу посадових 
осiб SimpleXML.



Дата
вчинення

дії

Зміни
(призначено,

звільнено,
обрано або
припинено

повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові або

повне
найменування

юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної

особи

Розмір частки
в статутному

капіталі
емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

20.06.2019 обрано
Голова

Правлiння
Стебко Юрiй

Борисович
01431386 0.002917

Зміст інформації:

На пiдставi протоколу № 20/06/2019 засiдання Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО" вiд 20.06.2019 р. обрано
Голову Правлiння ПрАТ «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» Стебка Юрiя Борисовича з 27.06.2019 р. 
Особа обрана строком на 3 (три) роки. Особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має, часткою у
статутному капiталi володiє у розмiрi 0,002917 % статутного капiталу ПрАТ «ЗАВОД 
ТУТКОВСЬКОГО» . Посади, якi
обiймала особа за останнi п'ять рокiв: Начальник вiддiлу маркетингу, постачання i збуту; 
Начальник вiддiлу збуту
(маркетингу); Заступник Голови правлiння, заступник директора. Пiдстава обрання: Протокол № 
20/06/2019 засiдання
Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО" вiд 20.06.2019 р.
* Виправлення: у графi "Дата вчинення дiї" вказано дату 20.06.2019 р. замiсть дати 27.06.2019 р. 
внаслiдок некоректної роботи системи формування повiдомлення про змiну складу посадових 
осiб SimpleXML.
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