
                                                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) 

29.01.2016                         М.П. 
(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 29.01.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення 
опубліковано* у 

20 (2274) Вiдомостi Нацiональної комiсї з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

  
01.02.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
 (дата) 

3. Повідомлення розміщено 
на сторінці www.trubostal.net 

в мережі 
Інтернет 

01.02.2016 

  (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 
29.01.2016 обрано Генеральний директор Дзюба Володимир Вiкторович д/н д/н д/н   .  . 0.00000 

Зміст інформації 
Рiшенням Наглядової ради 29 сiчня 2016 року (Протокол № 29/01-1 засiдання Наглядової ради вiд 29.01.2016 р.) продовжено термiн дiї повноважень Генерального директора 
Товариства Дзюби Володимира Вiкторовича з 02.02.2016 року по 31.12.2016 року включно. Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, - начальник корпоративного вiддiлу ТОВ "МД Iстейт", начальник вiддiлу збуту ТОВ "МД Iстейт", 
начальник вiддiлу продаж ТОВ "ТД Схiд-Капiтал", директор з виробництва ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ", виконуючий обов'язки Генерального директора ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ", 
Генеральний директор ПрАТ "ТЗ "ТРУБОСТАЛЬ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

 
 


