
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 / 1 Чижевський Володимир 
Анатолійович 

(посада) |. су О в р о щ ^ ^ % ? її (прізвище та ініціали керівника) 

11.04.2014 

(дата) 

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

І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " Коростенський м'ясокомбінат " 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

11501, Житомирська область, м. Коростень, Жовтнева, буд.54 "б" 1.4 

4. Код за ЄДРПОУ 

00443418 

5. Міжміський код та телефон, факс 

04142-9-62-78 04142-9-62-78 

6. Електронна поштова адреса 

роро уісЬі@гі§е. иа 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.04.2014 
(дата) 

2. Повідомлення 68 Бюлетень ЦП України 11.04.2014 
_ . (номер та найменування офіційного друкованого , л , 

опубліковано у видання) ( д а Т а ) 

3. Повідомлення розміщено на теаї-когозіеп.сот.иа в мережі Інтернет 11.04.2014 
сторінці 

(адреса сторінки) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
прийняття 

рішення 

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 

09.04.2014 звільнено 
Голова 

Ревізійної 
комісії 

Ткач Юрій Леонтійович ЕО 906948 28.04.2001 Первомайським МВ УМВС 
України в Миколаївській області 

0 

Зміст інформації: 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів, протокол № 3 від 09.04.2014 року відбулись зміни складу посадових осіб емітента: 
ЗВІЛЬНЕНО: 
3 посади голови ревізійної комісії - Ткача Юрія Леонтійовича, паспорт серія ЕО 906948 виданий 28.04.2001 Первомайським МВ УМВС 
України в Миколаївській області. Частка в Статутному капіталі емітента, якою володіє особа 0 %. На посаді перебував 2 роки. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення відбулось у зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії в Товаристві. 

09.04.2014 звільнено 
Член 

Ревізійної 
комісії 

Родомакін Андрій 
Володимирович СС 525765 20.05.1998 Коломийським МВ УМВС 

України в Івано-Франківській області 
0 

Зміст інформації: 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів, протокол № 3 від 09.04.2014 року відбулись зміни складу посадових осіб емітента: 
ЗВІЛЬНЕНО: 
3 посади члена ревізійної комісії - Родомакіна Андрія Володимировича, паспорт серія СС 525765 виданий 20.05.1998 р. Коломийським МВ 
УМВС України в Івано-Франківській області. Частка в Статутному капіталі емітента, якою володіє особа 0 %.%. На посаді перебував 2 роки. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення відбулось у зв'язку з ліквідацією ревізійної комісії в 
Товаристві. 

09.04.2014 звільнено 
Член 

Ревізійної 
комісії 

Яценко Таїса Андріївна СТ 011267 29.01.2008 Обухівським РВ ГУ МВС 
України в Київській області 

0 



Дата 
прийняття 

рішення 

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 
Зміст інформації: 

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів, протокол № 3 від 09.04.2014 року відбулись зміни складу посадових осіб емітента* 
ЗВІЛЬНЕНО: 
3 посади члена ревізійної комісії - Яценко Таїсу Андріївна, паспорт СТ № 011267 виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській 
області 29 січня 2008 р. Частка в Статутному капіталі емітента, якою володіє особа 0 %. . На посаді перебувала 2 роки.Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Звільнення відбулось у зв'язку з ліквідаціє ревізійної комісії в Товаристві. 



Прошнуровано, 
пронумеровано, 

скріплено підписом 
керівника та 


