
        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  "ЗАВОД 

"ЕЛЕКТРОДВИГУН" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  14309014 

3. Місцезнаходження емітента 85300  Красноармiйськ Днiпропетровська, 130 

4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (06239)2-11-73 (06239)2-11-74 

5. Електронна поштова адреса емітента  elekto@mail.ru 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації  

http://www.nord.ua/press 

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

 

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Голова Правлiння Курський Юрiй Дмитрович (паспорт: серiя ВА номер 662034 виданий 

Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй обл. 26.03.1997) звiльнена рiшенням Наглядової ради 12.03.2014. 

зв'язку з поданою заявою про звiльнення. Обовязки Голови Правлiння виконує по 11.03.2014 року включно. На посадi 

перебувала з 31.12.2010 по 11.03.2014р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01450%. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Член Правлiння Кiтченко Геннадiй Олександрович (паспорт: серiя ВЕ номер 431854 виданий 

Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй обл. 25.12.2002) звiльнена рiшенням Наглядової ради 12.03.2014р. 

зв'язку з призначенням на iншу посаду. Член Правлiння ВАТ "Завод "Електродвигун"(ПАТ "Завод "Електродвигун") з 

22.04.2005 до 11.03.2014 ( протягом 8рокiв 2 мiсяцiв). На посаду Члена Правлiння замiсть цiєї особи тимчасово никого не 

призначено до наступних Загальних зборiв акцiонерiв. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Голова Правлiння Кiтченко Геннадiй Олександрович (паспорт: серiя ВЕ номер 431854 виданий 

Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй обл. 25.12.2001) призначена рiшенням Наглядової ради12.03.2014 р. з 

подальшим затвердженням наступними загальними зборами на строк  згiдно Статуту. Попереднi посади : 19.09.1988-

20.06.2000 майстер Красноармiйський фiлiал заводу "ТОПАЗ" (з 02.01.1991-31.12.1993 фiлiал "ТОПАЗ" переiменован 
арендне пiдриємство "Квант" , з 01.01.1994-16.07.1997 переiменован в ЗАТ "Квант" з 17.07.1997-ВАТ "Квант") 

01.07.2000-08.08.2000 слюсар iнструментальщик ВАТ "НОРД", 09.08.2000-30.04.2001-механiк-енергетик ВАТ "НОРД", 

01.05.2001-31.08.2004-механiк "Завод компресорiв" фiлiал АТ "НОРД", 01.09.2004-30.11.2012 начальник дiльницi ВАТ 

"Завод" Електродвигун"(ПАТ "Завод "Електродвигун"), 01.12.2012 -11.03.2014-начальник "Завод компресорiв" ПАТ 

"Норд", 12.03.2014-директор ПАТ "Завод "Електродвигун". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  

 

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 ____________ Кiтченко Геннадiй Олександрович 
 

  

 

 

  М.П. 


