
        Додаток 28  

        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 

1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство "НОРД" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  13533086 

3. Місцезнаходження емітента 83112  м.Донецьк пр.Жуковського, 2 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (062)385-09-80 (062)385-09-70 

5. Електронна поштова адреса емітента  korona@.nord.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

http// www.nord.ua/press/docs/ 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 

 

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Голова Правлiння Соколов Георгiй Валентинович (паспорт: серiя ВВ номер 167256 виданий Кiровським 

РВДМУУМВС україни в Донецькiй обл. 05.12.1997) звiльнена рiшенням Наглядової ради 11.03.2014 в зв'язку з поданою 

ним заявою про звiльнення за власним бажанням на пiдставi ст.38 КЗпП України. На посадi перебував 1 рiк. Виконував 

обов'язки Генерального директора.  Акцiями товариства не володiє. Судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 Посадова особа Член Правлiння Горiн Олександр Миколайович (паспорт: серiя КС номер 214746 виданий Ленiнським 
РВУМВС України в м.Донецьку 25.09.2002) звiльнена рiшенням Наглядової ради 11.03.2014 в зв'язку з призначенням на 

iншу посаду. На посадi Члена Правлiння перебував 1 рiк. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. На посаду Члена Правлiння замiсть звiльненої особи тимчасово никого не 

призначено до наступних загальних зборiв. 

 Посадова особа Голова Правлiння-Генеральний директор Горiн Олександр Миколайович (паспорт: серiя КС номер 

214746 виданий Ленiнським РВУМВС України в м.Донецьку 25.09.2002) призначена рiшенням Наглядової ради 

11.03.2014 з подальшим затвердженням на наступних загальних зборах на строк згiдно Статуту з 12.03.2014 р. Попереднi 

посади: 22.09.1976 р.-16.05.1978 р.-слюсар ДПО "Електропобутмаш"; 23.05.1978 р.-26.06.1980 р. - служба в рядах 

рад.армiї; 01.09.1980 р.-30.07.1988 р.-слюсар ДПО "Електропобутмаш"; 01.08.1988 р.-30.06.2007 р.-вiд слюсаря до 

директора АТ "ДIХТ"; 01.07.2007 р.-01.02.2011р. - Генеральний директор ПАТ "НОРД"; з 01.02.2011  директор ПАТ 

"УкрНДI Побутмаш". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
 

 

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством.  

 

3.2. Найменування посади. 

 

Голова Правлiння-Генеральний директор ____________ Горiн Олександр Миколайович 

 

  

 

 

  М.П. 


