
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.  

  

Голова правлiння       Коробко Володимир Юрiйович 

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

  

  
М.П. 

 

05.05.2016 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 

емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування» 

2. Організаційно-правова 

форма емітента 
Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

емітента 
16610 м. Нiжин вул. Шевченка, 109/1 

4. Код за ЄДРПОУ 14311643 

5. Міжміський код та 

телефон, факс 
0463151943 0463151248 

6. Електронна поштова 

адреса  

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

інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
05.05.2016 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано 

у   

 

(номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
(дата) 

  

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.selmash.com.ua в мережі Інтернет 

 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



Дата 

вчинення 

дії  

Зміни 

(призначено 

або 

звільнено) 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи або 

повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

04.05.2016  звільнено 
Член 

правлiння 

Компанiєць 

Володимир 

Станiславович  

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування» (протокол №1 вiд 04.05.16р.) звiльнено члена 

правлiння Компанiйця Володимира Станiславовича за iнiцiативою Компанiйця В.С. 

Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано. Часткою у статутному 

капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Перебував на посадi члена правлiння з 27 червня 2014 року.  

04.05.2016  звільнено 
Член 

правлiння 

Гордiєнко 

Ольга 

Володимирiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування» (протокол №1 вiд 04.05.16р.) звiльнено члена 

правлiння — головного бухгалтера Гордiєнко Ольгу Володимирiвну.  

Згоди на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано. Часткою у статутному 

капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Перебувала на посадi члена правлiння з 04 листопада 2014 року.  

04.05.2016  призначено 
Член 

правлiння 

Грищенко 

Володимир 

Iванович 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування» (протокол №1 вiд 04.05.16р.) призначено 

членом правлiння Грищенка Володимира Iвановича. Згоди на розкриття паспортних даних 

не надано. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. За останнi 5 

рокiв працював: заступником начальника технiчного вiддiлу-головним технологом ПрАТ 

«Завод «Нiжинсiльмаш, начальником технiчного вiддiлу ПрАТ «Завод «Нiжинсiльмаш».  

04.05.2016  призначено 
Член 

правлiння 

Заворотня 

Наталiя 

Олександрiвна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування» (протокол №1 вiд 04.05.16р.) призначено 

членом правлiння Заворотню Наталiю Олександрiвну. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 



Дата 

вчинення 

дії  

Зміни 

(призначено 

або 

звільнено) 

Посада 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи або 

повне 

найменування 

юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Володіє 

часткою в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано особу 3 роки. За 

останнi 5 рокiв працювала начальником економiчного вiддiлу ПрАТ «Завод 

«Нiжинсiльмаш». 

04.05.2016  призначено 
Головний 

бухгалтер 

Ревенчук 

Любов 

Миколаївна 

д/н д/н 

д/н 
0 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до Наказу приватного акцiонерного товариства «Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування» (№59 вiд 04.05.16) призначено головним 

бухгалтером Ревенчук Любов Миколаївну.Згоди на розкриття паспортних даних не 

надано. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Обрано безстроково. За останнi 5 рокiв працювала 

головним бухгалтером на державному пiдприємствi “Нiжинський ремонтний завод 

iнженерного озброєння” 

 


