
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,
що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для
розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ"

2. Організаційно-правова форма

3. Місцезнаходження

4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05468794

65033  М.ОДЕСА ВУЛ. ОНЕЖСЬКА, БУД. 5

Приватне акцiонерне товариство

т.в.о. Голови Правлiння Мкртумян Лiпарiт Едiкович

13.12.2016МП

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

I. Загальні відомості

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса utsmodessa@emitent.net.ua

(0482) 329075 (0482) 329075

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Повідомлення
опубліковано у *

235 Бюлетень "Цiннi папери України"

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

14.12.2016

Дата(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Повідомлення
розміщено на
сторінці в мережі
Інтернет

utsmodessa.informs.net.ua 14.12.2016

Дата(адреса сторінки)

13.12.2016

Дата

Додаток 1

* Зазначається при поданні до Комісії.
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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
(серія, номер, дата видачі, орган,

який видав) або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному
капіталі емітента

1 2 3 4 5 6

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Зміст інформації:

12.12.2016 припинено повноваження Голова правлiння Мкртумян Нiна Федорiвна КЕ 112129 Київським РВ УМВС
України в Одеськiй обл. 17.11.1995

  75.36110

Повноваження Голова правлiння Мкртумян Нiни Федорiвни (паспорт: серiя КЕ номер 112129 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.11.1995р.) припинено 12.12.2016 р.(дата вчинення дiї 12.12.2016р.)
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 75.36110% на суму 416370.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 27.08.2015 р.
Рiшення прийнято Наглядовою радою вiд 12.12.2016р. Обгрунтування змiн: свiдоцтва про смерть. Пiдстава рiшення: виробнича необхiднiсть. Нiкого не призначено (не обрано) на посаду замiсть звiльненої особи
(повноваження якої припинено) у зв'язку з тим що згiдно Статуту Товариства голова правлiння обирається загальними зборами акцiонерiв.

Зміст інформації:

12.12.2016 призначено т.в.о. Голови Правлiння Мкртумян Лiпарiт Едiкович КЕ 112128 Київським РВ УМВС
України в Одеськiй обл. 17.11.1995

   4.33484

т.в.о. Голови Правлiння Мкртумяна Лiпарiта Едiковича (паспорт: серiя КЕ номер 112128 виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй обл. 17.11.1995р.) призначено 12.12.2016 р.(дата вчинення дiї 12.12.2016р.)
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 4.33484% на суму 23950.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: до обрання Голови правлiння Загальними
зборами акцiонерiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: менеджер, член правлiння (заст.голови правлiння). Рiшення прийнято Наглядовою радою вiд 12.12.2016р. Обгрунтування змiн: виробнича
необхiднiсть. Пiдстава рiшення: ст.61 ЗУ "Про акцiонернi товариства" та на п.п.26) п.9.1.1. Статуту Товариства.
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