
        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 Член Правлiння Жила Оксана Василiвна (паспорт: серiя ВА номер 604347 виданий Красноармiйським 

МВУМВС України в Донецькiй обл. 05.02.1997) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Завод 

"Електродвигун" 25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента 0.00040% .  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
 Посадова особа Член Правлiння Дорош Володимир Пилипович (паспорт: серiя ВС номер 705869 виданий  

Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй обл. 26.12.2000) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "Завод "Електродвигун" в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Володiє часткою в 

статутному капiталi емiтента 0.00860%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 Посадова особа Член Правлiння Вискребець Василь Миколайович (паспорт: серiя ВА номер 789516 виданий 

Красноармiйським ММВУМВС України в Донецькiй обл. 04.07.1997) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "Завод "Електродвигун " 25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Володiє 

часткою в статутному капiталi емiтента 0.00490%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 Посадова особа Голова Наглядової ради Поправко Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВК номер 290356 виданий 

Ленiнським РВУМВС України в м.Донецьку 29.06.2006) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ Завод 

"Електродвигун"  25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями Товариства не 
володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 Посадова особа Член Наглядової ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт: серiя ВА номер 515675 виданий 

Київським РВДГУУМВС України в м.Донецьку 25.11.1996) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод 

"Електродвигун" 25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. Акцiями Товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 Посадова особа Член Наглядової ради Бабич Михайло Вiкторович (паспорт: серiя ВА номер 348018 виданий Ленiнським 

РВУМВС України в м.Донецьку 09.08.1996) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод 

"Електродвигун" 25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями Товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї  Денiсьєв Олександр Володимирович (паспорт: серiя ВВ номер 979209 виданий 

Будьонiвським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 18.09.1999) звiльнений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Завод "Електродвигун" 25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебував 1 рiк. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї  Шубчинська Любов Миколаївна (паспорт: серiя ВВ номер 856886 виданий 

Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 28.08.1999) ) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Завод "Електродвигун" 25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк.Акцiями 

Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 Посадова особа Член Ревiзiйної комiсiї Чевало Iрина Олександрiвна (паспорт: серiя ВЕ номер 897131 виданий 

Волноваським РВУМВС України в Донецькiй обл. 16.04.2003)) звiльнена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

"Завод "Електродвигун" 25.04.2014 р. в зв'яку з закiнченням строку обрання. На посадi перебувала 1 рiк. 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, призначений на посаду рiшенням Наглядової ради 
12.03.2014) затверджується рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 25.04.2014р. на строк 1 

рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки:  21.09.2004-30.11.2012 начальник дiльницi ВАТ "Завод" 

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

12.03.2014- директор ПАТ "Завод "Електродвигун",  Голова Правлiння ПАТ "Завод "Електродвигун". Акцiями 

Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

  

 

Посадова особа Член Правлiння Жила Оксана Василiвна (паспорт: серiя ВА номер 604347 виданий Красноармiйським 

МВУМВС України в Донецькiй обл. 05.02.1997) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод 



"Електродвигун" 25.04.2014р на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з 04.12.2006-Головний 

бухгалтер ВАТ "Завод "Електродвигун"( ПАТ "Завод "Електродвигун"). Володiє акцiями Товариства в розмiрi 0,00040 % 

статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 Посадова особа Член Правлiння Вискребець Василь Миколайович (паспорт: серiя ВА номер 789516 виданий 

Красноармiйським ММВУМВС України в Донецькiй обл. 04.07.1997) призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "Завод "Електродвигун" 25.04.2014р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з1996-

30.11.2012- начальник техничного вiддiлу ПАТ "Завод "Електродвигун"; 01.12.2012-начальник технологiчного бюро 

виробництва двигунiв ПАТ "НОРД". Володiє акцiями емiтента 0.00490% вiд статутного капiталу. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. 

 Посадова особа Голова Наглядової ради Поправко Олександр Миколайович (паспорт: серiя ВК номер 290356 виданий 

Ленiнським РВУМВС України в м.Донецьку 29.06.2006) призначена рiшенням загальних зборiв ПАТ "Завод 

"Електродвигун" 25.04.2014р. на строк 1 рiк. згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки:19.02.2007-22.04.2013р. - 

зам.головного iнженера-директор"ММЗ" ПАТ "НОРД"; з 22.04.2013 по теперiшнiй час- головний инженер ПАТ "НОРД". 

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

 Посадова особа член Наглядової ради Фендрiкова Анжела Анатолiївна (паспорт:серiя ВА номер 515675 виданий 

Київським РВДГУУМВС України у м.Донецьку 25.11.1996) призначена рiшенням загальних зборiв  акцiонерiв ПАТ 

"Завод"Електродвигун" 25.04.2014 р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки:  з 03.09.2001 р. по 

теперiшнiй час - ПАТ "НОРД", нач.вiддiлу економiки; з 16 квiтня 2010 р.по 20.04.2012 р. член Правлiння ПАТ "НОРД". 

Акцiй Товариства во власностi не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
член Наглядової ради Бабич Михайло Вiкторович (паспорт: серiя  ВА  номер 348018 виданий Ленiнським РВУМВС 

України у м. Донецьку 09.08.1996) призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод"Електродвигун" 

25.04.2014р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з 03.09.2007р. по теперiшнiй час - 

АТ"НОРД", директор служби контроля якостi. Володiє акцiями емiтента  в розмiрi 0,00001% статутного  капiталу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Голова Ревiзiйної комiсiї Дiнисьєв 

Олександр Володимирович (паспорт:серiя ВВ номер 979209 виданий Будьонiвським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 

18.09.1999) призначена рiшенням загальних зборiв ПАТ "Завод "Електродвигун"  25.04.2014р. на строк 1 рiк згiдно 

Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 19.03.2007р.-26.04.2010р. - ст.налог.Iнспектор Дон.налогова адмiнiстрацiя; 

27.04.2010р-26.11.2012р.-гл.держ.налог.ревiзор спецiал.держ.налогова iнспекцiя; з 07.02.2013 р. до теперешнього часу 

ревiзор ПАТ "НОРД". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа член Ревiзiйної комiсiї Шубчинська Любов Миколаївна( паспорт:серiяВВ номер856886 виданий 

Пролетарським РВДМУУМВС України в Дон.обл.28.08.1999) призначена рiшенням загальних зборiв ПАТ "Завод 
"Електродвигун" 25.04.2014р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 14.05.2008р.-08.05.2009р. -

нач. юрвiддiлу ТОВ"ДАК-СКIФ";16.12.2009р.31.07.2010р.-нач.департаменту ПАТ"НОРД";з 09.08.2010р. до теперiшнього 

часу - зам. Начальнику юрвiддiлу ПАТ"НОРД". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Дрикiн Микола Iванович (паспорт: серiя ВК номер 

910473 виданий Ленiнським РВДМУУМВС України в Дон.обл. 25.04.2012) призначений рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "Завод"Електродвигун" 25.04.2014 р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки:  з 

01.10.1991 р. до теперiшнього часу начальник бюро ПАТ "НОРД". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа Член Правлiння Дорош Володимир Пилипович 

(паспорт: серiя ВС номер 705869 виданий  Красноармiйським МВУМВС України в Донецькiй обл. 

26.12.2000)призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 25.04.2014р. на строк 1 рiк 

згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: з 01.07.2008-31.11.2012 р. начальник ПДВ ПАТ"Завод 
"Електродвигун"; 01.12.2012-начальник планового бюро виробництва двигунiв ПАТ "Володiє акцiями емiтента 0.00860% 

вiд статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 Посадова особа Член Правлiння Астахов Сергiй Вiкторович (паспорт: серiя ВА номер 834564 виданий Красноармiйсьим 

МВУМВС України в Донецькiй обл. 05.08.1997) призначена рiшенням загальних зборiв ПАТ "Завод "Електродвигун" 

25.04.2014р. на строк 1 рiк згiдно Статуту. Попереднi посади за останнi роки: 24.09.2007-31.11.2012- зам нач. дiльницi 

ПАТ "Завод "Електродвигун"; 01.12.2012-зам.начальника виробництва ПАТ "НОРД".Володiє часткою в статутному 

капiталi емiтента 0.00260%. Непогашеної судимостi за корисливi тапосадовi 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 ____________ Кiтченко Геннадiй Олександрович 

 

  

 

 

  М.П. 


