
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство " Ізюмське"
2. Код за ЄДРПОУ: 00414730
3. Місцезнаходження: 64301 С Федорівка, Ізюмський район, харківська обл, вул.Ізюмська 4-А
4. Міжміський код, телефон та факс: 0503005706, немає
5. Електронна поштова адреса: ipitomnik@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: 
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 

Звільнено з посади  Члена наглядової ради Клименко Світлану Володимирівну згiдно з рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв ( протокол № 2804/2017 від 28.04.2017 р).  Непогашеної судимостi за
корисливi  та  посадовi  злочини  не  має.Перебувала  на  посаді   з  29.04.2016 р.Посадовій  особі
належать  - 696 шт простих іменних акцій  що складає   0,2212%  статутного капіталу.
У зв"язку  із закінченням терміну перебування  на посаді  припинені  повноваження  Голови
ревізійної  комісії  Михайлової  Валентини  Миколаївни   згiдно  з  рiшенням  загальних  зборiв
акцiонерiв  (  протокол  №  2804/2017  від  28.04.2017  р).   перебувала  на  посаді   з  15.05.2009
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадовій особі  належать  -
16636 шт простих іменних акцій  що складає   5,2879%  статутного капіталу.
У зв"язку  із  закінченням терміну перебування   на посаді   припинені   повноваження  члена
ревізійної  комісії  Михайлової  Маргарити  Юріївни   згiдно  з  рiшенням  загальних  зборiв
акцiонерiв  (  протокол  №  2804/2017  від  28.04.2017  р).   перебувала  на  посаді   з  15.05.2009
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадовій особі  належать  -
3975 шт простих іменних акцій  що складає   1,2635%  статутного капіталу.
Обрано  на  посаду    Члена  наглядової  ради   строком  на  3  роки   Клименко  Світлану
Володимирівну  згiдно  з  рiшенням  загальних  зборiв  акцiонерiв  (  протокол  №  2804/2017  від
28.04.2017 р).   Непогашеної  судимостi  за  корисливi  та  посадовi  злочини не має.    Протягом
отсаннiх  п"яти  рокiв   обiймає   головного  бухгалтера  ТОВ  "  Югарн"  (  Харкiвська
обл.,Харкiвський р-он, смт.Пiсочин, вул.Молодiжна, буд.1, кв 2).Посадовій особі належать  - 696
шт простих іменних акцій  що складає   0,2212%  статутного капіталу.
Обрано  на  посаду   строком  на  3  роки    Голову  ревізійної  комісії  Михайлову   Валентину
Миколаївну   згiдно  з  рiшенням  загальних  зборiв  акцiонерiв  (  протокол  №  2804/2017  від
28.04.2017 р).    Протягом останніх п"яти років працює на посадi директора ПП " НВФ" Юнiтек"
( м.Харкiв, вул. 23Серпня. буд 20-а). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.Посадовій  особі  належать   -  16636  шт  простих  іменних  акцій   що  складає    5,2879%
статутного капіталу.
Обрана  на посаду   члена  ревізійної комісії  строком на 3 роки  Михайлова  Маргарита  Юріївни
згiдно  з  рiшенням  загальних  зборiв  акцiонерiв  (  протокол  №  2804/2017  від  28.04.2017  р).
Протягом  останніх п"яти  років  Працює : АТ " Райффайзен Банк Аваль", заступник начальника
вiддiлення банку з продаж корпоративного бiзнесу ( м.Київ , вул. Лєскова, 9)    Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадовій особі належать  - 3975 шт простих
іменних акцій  що складає   1,2635%  статутного капіталу.

III. Підпис 



1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор Михайлов Ю.О.

28.04.2017


