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.
МАКСИМIВ ГРИГОРIЙ
ЄВСТАХОВИЧ

Директор
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

16.02.2017

М.П.

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Розтоцьке"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
47232, Тернопiльська обл., Зборiвський район, село Гаї-Розтоцькi, 4. Код за ЄДРПОУ
31878417
5. Міжміський код та телефон, факс
0354034445 0354034445
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

17.02.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*
3. Повідомлення
розміщено на сторінці

36 (2541)* Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"

22.02.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://roztotske-llc.com.ua/
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.02.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)

Посада

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.02.2017

припинено
повноваження

Директор

Максимiв Григорiй
Євстахович

НЮ 136950
20.09.2007 Зборiвським РВ УМВС України в
Тернопiльськiй областi

0

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами учасникiв ТОВ "Розтоцьке" (протокол № 26 вiд 16.02.2017р.) припинено повноваження Директора
Товариства Максимiва Григорiя Євстаховича 16.02.2017 р., за власним бажанням. Максимiв Г.Є. на посадi перебував з 01.09.2003 р.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
16.02.2017

призначено

Директор

Санайко Олександр
Дмитрович

МС 202396
23.10.1997 Зборiвським РВ УМВС України в
Тернопiльськiй областi

0

Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами учасникiв ТОВ "Розтоцьке" (протокол № 26 вiд 16.02.2017р.) на посаду Директора ТОВ "Розтоцьке" з
17.02.2017 року призначено Санайко Олександра Дмитровича (паспорт серiї МС № 202396, виданий 23.10.1997 р. Зборiвським РВ УМВС
України в Тернопiльськiй областi) Посадову особу призначено на невизначений строк.
Санайко Олександр Дмитрович протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду Директора Дочiрнього пiдприємства «Озерна» Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Розтоцьке» (Код ЄДРПОУ: 36650984)
У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
16.02.2017

звільнено

Головний
бухгалтер

Кисiль Алла
Володимирiвна

--

0

Зміст інформації:
Згiдно з наказом ТОВ "Розтоцьке" №8-к вiд 16.02.2017р. звiльнено 16.02.2017 р. Кисiль Аллу Володимирiвну з посади Головного бухгалтера

Зміни
Дата
(призначено,
вчинення звільнено, обрано
дії
або припинено
повноваження)
1

2

Посада

3

Розмір
Прізвище, ім'я, по
частки в
батькові фізичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний статутному
або повне найменування
код за ЄДРПОУ юридичної особи
капіталі
юридичної особи
емітента (у
відсотках)
4

5

6

Товариства, за угодою двох сторiн. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Iнформацiя про
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. На посадi Головного бухгалтера Кисiль А.В. перебувала з
20.08.2012 р.
Замiсть звiльненої особи на посаду Головного бухгалтера ТОВ "Розтоцьке" нiкого не призначено.

