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Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

Директор       Романовський Юрiй Миколайович 

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

  

  М.П.  
02.02.2015 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАКОР ВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження емітента 35600 Рiвненська обл., мiсто Дубно вул. Грушевського, буд. 184 

4. Код за ЄДРПОУ 03118357 

5. Міжміський код та телефон, факс (03656)3-31-84 (03656)3-33-32 

6. Електронна поштова адреса 
 



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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.02.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у   

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

  

3. Повідомлення розміщено на сторінці  в мережі Інтернет  

 (адреса сторінки)  (дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

02.02.2015 звільнено 
Голова наглядової 

ради 

Спаський Вiктор 

Григорович 

МА 591746 

17.12.1998 Зарiчним РВ СМУ УМВС 

України в Сумськiй обл. 

0 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 02.02.2015 р. (протокол № 1/2015 вiд 02.02.2015 року), вiдбулись змiни складу посадових 

осiб емiтента: 

ЗВIЛЬНЕНО: 

З посади Голови наглядової ради - Спаського Вiктора Григоровича, паспорт серiї МА № 591746 виданий 17.12.1998 р. Зарiчним РВ СМУ УМВС 

України в Сумськiй обл. Частка в Статутному капiталi, якою володiє особа – 0,00 %. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. 

На посадi перебував 2 роки i 9 мiсяцiв (з 24.04.2012 р.) Звiльнення вiдбулось за власним бажанням на пiдставi письмового повiдомлення (заяви) 

вiд 19.01.2015 р. 

02.02.2015 обрано 
Голова наглядової 

ради 
Дутка Iгор Михайлович 

СС 697370 

09.02.1999 Рогатинським РВ УМВС України 

в Iвано-Франкiвськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 02.02.2015 р. (протокол № 1/2015 вiд 02.02.2015 року), вiдбулись змiни складу посадових 

осiб емiтента: 



Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено 

або звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ОБРАНО: 

На посаду Голови наглядової ради - Дутку Iгоря Михайловича, паспорт серiї СС номер 697370 виданий 09.02.1999 р. Рогатинським РВ УМВС 

України в Iвано-Франкiвськiй областi. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа - 0,00 %. Попередня посада – Член Наглядової ради ПАТ 

"ДАКОР ВЕСТ". Протягом своєї дiяльностi обiймав посади: заступника генерального директора з юридичних питань, директора юридичного 

департаменту ПрАТ "Райз-Максимко". 

Термiн призначення – до 24.04.2015 р. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 


