
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. 

 

20.11.2017 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАКОР ВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

35600, Рiвненська обл., мiсто Дубно, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 184 

4. Код за ЄДРПОУ 

03118357 

5. Міжміський код та телефон, факс 

38 03656 33184 38 03656 3 33 32 

6. Електронна поштова адреса 

KochkalovA@ulf.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.11.2017 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
http://dakorwest.com/ в мережі Інтернет 20.11.2017 

 
(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 фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

20.11.2017 
припинено 

повноваження 
Директор 

РОМАНОВСЬКИЙ ЮРIЙ 

МИКОЛАЙОВИЧ 

СР 918174 

13.04.2002 Рiвненський РВ УМВС України в 

Рiвненськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

20 листопада 2017 року Рiшенням позачергового засiдання Наглядової ради ПАТ «ДАКОР ВЕСТ» (протокол №12 вiд 20.11.2017 р.) 

припинено повноваження Директора ПАТ «ДАКОР ВЕСТ» РОМАНОВСЬКОГО ЮРIЯ МИКОЛАЙОВИЧА (паспорт серiї СР 918174, виданий 

Рiвненський РВ УМВС України в Рiвненськiй областi 13 квiтня 2002 р.). Зазначена особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Посадову особу звiльнено за угодою двох сторiн, на пiдставi власної заяви Романовського Ю.М. Посадова особа перебувала на посадi з 

04.02.2013 р. 

20.11.2017 обрано Директор 
Собчук Вiталiй 

Миколайович 

МС 244105 

10.02.1998 Кременецьким РВ УМВС України в 

Тернопiльськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

На пiдставi Рiшення позачергового засiдання Наглядової ради ПАТ «ДАКОР ВЕСТ» (протокол №12 вiд 20.11.2017 р.) на посаду Директора 

ПАТ «ДАКОР ВЕСТ» з 21.11.2017 року обрано Собчука Вiталiя Миколайовича (паспорт серiї МС 244105, виданий Кременецьким РВ УМВС 

України в Тернопiльськiй областi 10.02.1998 р.). Посадову особу призначено на невизначений строк. У посадової особи немає непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний iнженер Кременецької фiлiї ПрАТ "Райз-Максимко", головний 

iнженер ТОВ "Золочiвцукор", ТОВ "Європа-Транс Агро". 

 


