
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       Ричанчик Вiталiй Михайлович 

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

  М.П.  
15.04.2014 

(дата) 
 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Ритм" 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
14021, мiсто Чернiгiв, вул. Старобiлоуська, буд. 71 

4. Код за ЄДРПОУ 
05507152 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(0462)64-60-01 (0462)64-60-01 

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 14.04.2014 

 (дата) 
2. Повідомлення 70 "Бюлетень. Цiннi папери України" 15.04.2014 

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

3. Повідомлення розміщено на сторінці meat-rytm.com.ua в мережі Інтернет 14.04.2014 

 (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 

15.04.2014 звільнено 
Голова 

ревiзiйної 
комiсiї 

Ярмоленко Iгор 
Сергiйович 

НМ 134863 
27.02.2003 Бахмацьким РВ УМВС України в 

Чернiгiвськiй областi 
0.0000 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №4 вiд 11.04.2014 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади Голови ревiзiйної комiсiї – Ярмоленка Iгоря Сергiйовича, паспорт серiї НМ № 134863, виданий Бахмацьким РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi 27.02.2003 р. 
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. 
На посадi перебував - 3 роки. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

15.04.2014 звільнено 
Член 

ревiзiйної 
комiсiї 

Таран Любов Василiвна 
НМ 085317 

08.08.2002 Бахмацьким РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi 

0.0000 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №4 вiд 11.04.2014 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади Члена ревiзiйної комiсiї – Таран Любов Василiвну, паспорт серiї НМ № 085317, виданий Бахмацьким РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi 08.08.2002 р. 
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. 
На посадi перебувала - 3 роки. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

15.04.2014 звільнено Член 
ревiзiйної 

Шульган Ярослав 
Миколайович 

НМ 155976 
17.09.2003 Бахмацьким РВ УМВС України в 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 Чернiгiвськiй областi 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №4 вiд 11.04.2014 р., вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента: 
ЗВIЛЬНЕНО: 
З посади Члена ревiзiйної комiсiї – Шульгана Ярослава Миколайовича, паспорт серiї НМ № 155976, виданий Бахмацьким РВ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi 17.09.2003 р. 
Частка в статутному капiталi, якою володiє особа – 0,0000 %. 
На посадi перебував - 3 роки. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
 


