
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       Ковток Вiктор Петрович 

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

  М.П.  
23.04.2014 

(дата) 
 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Шкiряне пiдприємство "Свiтанок" 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
79024, м. Львiв, вул. Промислова, буд. 53 

4. Код за ЄДРПОУ 
00307891 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(032) 297-10-24 (032) 258-93-39 

6. Електронна поштова адреса 
yanchyshend@rise.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014 

 (дата) 
2. Повідомлення 77 "Бюлетень. Цiннi папери України" 25.04.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці leather-svitanok.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2014 

 (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 

23.04.2014 звільнено 
Голова 

ревiзiйної 
комiсiї 

Яценко Таїса Андрiївна 
СТ 011267 

29.01.2008 Обухiвським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi 

0.0000 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №4 вiд 23.04.2014 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади Голови ревiзiйної комiсiї – Яценко Таїсу Андрiївну, паспорт серiї СТ № 011267, виданий Обухiвським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi 29.01.2008 р. 
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. 
На посадi перебувала - 2 роки. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

23.04.2014 звільнено 
Член 

ревiзiйної 
комiсiї 

Ткач Юрiй Леонiдович 
ЕО 909648 

28.04.2001 Первомайським МВ УМВС України в 
Миколаївськiй областi 

0.0000 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №4 вiд 23.04.2014 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади Члена ревiзiйної комiсiї – Ткача Юрiя Леонтiйовича, паспорт серiї ЕО № 909648, виданий Первомайським МВ УМВС України в 
Миколаївськiй областi 28.04.2001 р. 
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. 
На посадi перебував - 2 роки. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

23.04.2014 звільнено Член 
ревiзiйної 

Родомакiн Андрiй 
Володимирович 

СС 525765 
20.05.1998 Коломийським МВ УМВС України в Iвано- 0.0000 



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 

комiсiї Франкiвськiй областi 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №4 вiд 23.04.2014 р. вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади Члена ревiзiйної комiсiї – Родомакiна Андрiя Володимировича, паспорт серiї СС № 525765, виданий Коломийським МВ УМВС 
України в Iвано-Франкiвськiй областi 20.05.1998 р. 
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. 
На посадi перебував - 2 роки. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 


