
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. 

 

29.04.2016 

(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 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 
29.04.2016 

 
(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 

28.04.2016  припинено член Товариство з 30722204 99.9989 



повноваження Наглядової 

ради 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Укравтозапчастина" 

Зміст інформації: 

У зв'язку закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради приватного 

акцiонерного товариства “Нiжинський завод сiльськогосподарського машинобудування” на 

загальних зборах акцiонерiв вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) припинено 

повноваження члена Наглядової ради, юридичної особи-акцiонера Товариства - ТОВ 

«Укравтозапчастина», код ЄДРПОУ 30722204. ТОВ «Укравтозапчастина» володiє 99,9989% 

статутного капiталу емiтента. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради 3 роки. 

28.04.2016  припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Укравтозапчастина" 

30722204 99.9989 

Зміст інформації: 

У зв'язку закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради приватного 

акцiонерного товариства “Нiжинський завод сiльськогосподарського машинобудування” на 

загальних зборах акцiонерiв вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) припинено 

повноваження члена Наглядової ради, юридичної особи-акцiонера Товариства - ТОВ 

«Укравтозапчастина», код ЄДРПОУ 30722204. ТОВ «Укравтозапчастина» володiє 99,9989% 

статутного капiталу емiтента. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради 3 роки. 

28.04.2016  припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Укравтозапчастина" 

30722204 99.9989 

Зміст інформації: 

У зв'язку закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради приватного 

акцiонерного товариства “Нiжинський завод сiльськогосподарського машинобудування” на 

загальних зборах акцiонерiв вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) припинено 

повноваження члена Наглядової ради, юридичної особи-акцiонера Товариства - ТОВ 

«Укравтозапчастина», код ЄДРПОУ 30722204. ТОВ «Укравтозапчастина» володiє 99,9989% 

статутного капiталу емiтента. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради 3 роки. 

28.04.2016  обрано член 

Наглядової 

рад 

Чабан Володимир 

Володимирович 

д/н д/н 

д/н 

0 

Зміст інформації: 

На загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства “Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування” вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) обрано 

членом Наглядової ради Товариства Чабана Володимира Володимировича. 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: генеральним директором ТОВ 

“Укравтозапчастина”. 

28.04.2016  обрано член 

Наглядової 

ради 

Амер Олена 

Володимирiвна 

д/н д/н 

д/н 

0 

Зміст інформації: 

На загальних зборах акцiонерiв приватного акцiонерного товариства “Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування” вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) обрано 

членом Наглядової ради Товариства Амер Олену Володимирiвну. 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 працювала заступником генерального директора - 

директором з економiки i фiнансiв ТОВ “Укравтозапчастина”.  

28.04.2016  призначено член 

Наглядової 

Уперенко Алевтина 

Олегiвна 

д/н д/н 

д/н 

0 



ради 

Зміст інформації: 

На загальних зборах акцiонерiв приватного акцiонерного товариства “Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування” вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) обрано 

членом Наглядової ради Товариства Уперенко Алевтину Олегiвну. 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 працювала юрисконсультом ВАТ “Київводоканал”, 

начальником юридичного вiддiлу ТОВ “Фотон-Україна, начальником юридичного 

управлiння ТОВ “Укравтозапчастина”.  

28.04.2016  припинено 

повноваження 

Ревiзор  Товариство з 

обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

"Укравтозапчастина" 

30722204 99.9989 

Зміст інформації: 

У зв'язку закiнченням термiну повноважень членiв наглядової ради та ревiзора приватного 

акцiонерного товариства “Нiжинський завод сiльськогосподарського машинобудування” на 

загальних зборах акцiонерiв вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) прийнято рiшення про 

припинення повноваження Ревiзора Товариства, юридичної особи-акцiонера Товариства - 

ТОВ «Укравтозапчастина», код ЄДРПОУ 30722204. ТОВ «Укравтозапчастина» володiє 

99,9989% статутного капiталу емiтента. Особа перебувала на посадi Ревiзора 3 роки. 

28.04.2016  обрано Ревiзор Кошова Тетяна 

Миколаївна 

д/н д/н 

д/н 

0 

Зміст інформації: 

На загальних зборах акцiонерiв приватного акцiонерного товариства “Нiжинський завод 

сiльськогосподарського машинобудування” вiд 28 квiтня 2016 року (Протокол №5) обрано 

Ревiзором Товариства Кошову Тетяну Миколаївну. 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 працювала бухгалтером ТОВ “Укравтозапчастина” 

 


