
                                                Додаток 1 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт 7 глави 1 розділу II) 

      

     Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та  

паперової форм інформації, що подається до  

Комісії, та достовірність інформації, наданої  

для розкриття в загальнодоступній інформаційній  

базі даних Комісії. 

Генеральний 

директор 
      

Дзюба Володимир Вiкторович 

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

                        М.П. 
16.04.2016 

(дата) 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУБНИЙ ЗАВОД "ТРУБОСТАЛЬ" 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 
11500 Житомирська обл., м. Коростень вул. Шатрищанська, буд.65 

4. Ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ емітента 
13548581 

5. Міжміський код, телефон 

та факс емітента 
04142 3-22-22 04142 3-22-22 

6. Електронна поштова 

адреса емітента 
trubostal@emzvit.com.ua 

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

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 

опубліковано* у 

75 (2329) Вiдомостi Нацiональної комiсї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

  

19.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 

на сторінці www.trubostal.net 

в мережі 

Інтернет 
19.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 

 

 
 Зазначається при поданні до Комісії 

 



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 

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, 

дата видачі, орган, який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.04.2016 
припинено 

повноваження 
Член Наглядової Ради Коломiєць Володимир Анатолiйович д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

З 16.04.2016 р. припиняються повноваження члена Наглядової Ради Коломiйця Володимира Анатолiйовича на пiдставi наданої ним особистої заяви вiд 01.04.2016 р. вiдповiдно до пункту 

1 ч. 1 ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" без рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Коломiєць Володимир Анатолiйович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував з 19 квiтня 2014 р. Замiсть звiльненої особи на посаду члена Наглядової ради нiкого не обрано, 

так як обрання членiв Наглядової ради є компетенцiєю загальних зборiв акцiонерiв. Новий склад Наглядової ради Товариства буде обрано загальними зборами акцiонерiв, проведення 

яких призначено на 28.04.2016 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.  

16.04.2016 
припинено 

повноваження 
Голова Наглядової Ради Верещага Тарас Валерiйович д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 

З 16.04.2016 р. припиняються повноваження голови Наглядової Ради Верещаги Тараса Валерiйовича на пiдставi наданої ним особистої заяви вiд 01.04.2016 р. вiдповiдно до пункту 1 ч. 1 

ст. 57 Закону України "Про акцiонернi товариства" без рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Верещага Тарас Валерiйович не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На данiй посадi перебував з 19 квiтня 2014 р. Замiсть звiльненої особи на посаду голови Наглядової ради нiкого не обрано, так як у 

наглядовiй радi вiдсутнi повноваження вiдповiдно до ч. 2 ст. 55 Закону України "Про акцiонернi товариства". Новий склад Наглядової ради Товариства буде обрано загальними зборами 

акцiонерiв, проведення яких призначено на 28.04.2016 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. 

 

 


