
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Голова правлiння       Смирнов Олександр Миколайович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

30.07.2018   М.П.  
(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Радсад" 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
57160, с-ще Радiсний Сад Миколаївського р-ну Миколаївської обл., вул. Миру, 1 

4. Код за ЄДРПОУ 
00413989 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(0512) 51-81-54 (0512) 51-81-54 

6. Електронна поштова адреса 
info@radsad.com 

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.07.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 145 (2898) "Вiдомостi НКЦПФР" 01.08.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.radsad.com в мережі Інтернет 01.08.2018 

 (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 

27.07.2018 звільнено Голова 
правлiння 

Кобзуненко Олег 
Олександрович 

НЕ 501143 
31.07.2007 Чорнобаївським РВ УМВС України в 

Черкаськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Голова правлiння Кобзуненко Олег Олександрович (паспорт: серiя НЕ номер 501143 виданий Чорнобаївським РВ УМВС України в 
Черкаськiй областi 31.07.2007) звiльнено 27.07.2018 р.(дата вчинення дiї 27.07.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 11 мiс.. Рiшення прийнято Наглядовою радою 
Товариства, Протокол засiдання Наглядової ради №27/7 вiд 27.07.2018р., в зв'язку з припиненням трудового договору за угодою сторiн. 

27.07.2018 призначено Голова 
правлiння 

Смирнов Олександр 
Миколайович 

ЕК 188710 
12.09.1996 Перевальським РВ УМВС України в 

Луганськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

Голова правлiння Смирнов Олександр Миколайович (паспорт: серiя ЕК номер 188710 виданий Перевальським РВ УМВС України в 
Луганськiй областi 12.09.1996) призначено 27.07.2018 р.(дата вчинення дiї 27.07.2018) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу до 15.08.2021р., iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 
не працював, пенсiонер органiв внутрiшнiх справ.. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства, Протокол засiдання Наглядової ради 
№27/7 вiд 27.07.2018р.. 
 


