
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

23.12.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 444 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 

Генеральний директор     Григоренко О.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма: 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження: 

 24000, Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, вул.Вокзальна 4/67 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 

 14313398 

5. Міжміський код та телефон, факс: 

 (04337) 6-51-56, (04337) 6-51-56 

6. Адреса електронної пошти: 

 par@14313398.pat.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 

фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 

до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  

 

Повідомлення розміщено на власному http://www.14313398.pat.ua 23.12.2020 



веб-сайті учасника фондового ринку (URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

23.12.2020 звільнено Генеральний директор Григоренко Олександр Михайлович  0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"  23 грудня 2020 року прийнято 

рішення про ЗВІЛЬНЕННЯ за власним бажанням, у зв'язку із виходом на пенсію, Генерального директора Товариства Григоренка Олександра Михайловича, паспорт 

серія КН №811419  виданий 07.12.1998 року Ленінським РВПМУ УМВС України в Полтавській області. 

Підстава такого рішення: заява Григоренка О. М. про звільнення. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про звільнення Григоренка О. М.  

На посаді Генерального Директора Товариства Григоренко Олександр Михайлович перебував 5 років. 

Особа акціями  Товариства не володіє.  

Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

23.12.2020 призначено Генеральний директор Васечко Сергій Петрович  0 

Зміст інформації: 

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" 23 грудня 2020 р. прийнято рішення 

про ПРИЗНАЧЕННЯ з 28 грудня 2020 року на посаду Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" на невизначений термін, до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення його повноважень, Васечка Сергія Петровича, 

паспорт МЮ 354579, виданий 19.04.2014 року Здолбунівським РВ УМВС України у Рівненській областi.  

Підстава такого рішення: заява Васечка С.П. про обрання на посаду з 28 грудня 2020 року. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  про призначення  Васечка Сергія Петровича на посаду 

Генерального директора Товариства  з 28 грудня 2020 року. 

Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради Товариства - як представник Акцонера Васечка Дмитра Сергійовича, який володіє 

часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) - 0,0008%;  начальник служби безпеки Компанії "Українські аграрні інвестиції. 

Особа акціями Товариства не володіє. 

Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

 

23.12.2020 припинено 

повноваження 

Член Наглядової ради Васечко Сергій Петрович  0 

Зміст інформації: 

Інформація про припинення повноважень відкликаного Акціонером члена Наглядової ради Товариства - представника Акціонера.   

23 грудня 2020 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" отримало від акціонера Товариства Васечка 

Дмитра Сергiйовича, повідомлення  про припинення повноважень члена Наглядової ради - представника Акціонера.  

ПОВНОВАЖЕННЯ ПРИПИНЕНО: 

Члена Наглядової ради- представника Акціонера Васечка Сергія Петровича, паспорт МЮ 354579, виданий 19.04.2014 року Здолбунівським РВ УМВС України у 



Рівненській областi.  

Підстава для припинення повноважень: отримання Товариством повідомлення  про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера.  

Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: повідомлення  про припинення повноважень члена Наглядової ради - представника Акціонера.  

Васечко Сергій Петрович  акціями Товариства  не володіє.  

Васечко Сергій Петрович був представником акціонера Товариства - Васечка Дмитра Сергiйовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 

0,0008%.  

Особа перебувала на даній посаді  8 місяців. 

Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

 

23.12.2020 набуто повноважень Член Наглядової ради Васечко Тетяна Леонідівна  0 

Зміст інформації: 

Інформація про набуття повноважень новим членом Наглядової ради Товариства - представником Акціонера. 

23 грудня 2020 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" отримало від Акціонера Товариства Васечка 

Дмитра Сергiйовича, повідомлення  про набуття повноважень новим членом Наглядової ради - представником Акціонера. 

ПОВНОВАЖЕННЯ НАБУТО: 

Член Наглядової ради ПрАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД" Васечко Тетяна Леонідівна, паспорт СР 298536, виданий 02 квітня 2003 року Здолбунівським РВ 

УМВС України у Рівненській областi, строк повноважень 3 (три) роки.   

Підстава для набуття повноважень: отримання ПрАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД" повідомлення  про заміну члена Наглядової ради - представника 

Акціонера.  

Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: повідомлення  про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера.  

Васечко Тетяна Леонідівна акціями ПрАТ "МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МАШЗАВОД" не володіє.  

Васечко Тетяна Леонідівна є представником  акціонера Васечка Дмитра Сергiйовича, який володiє часткою в статутному капiталi емiтента (у вiдсотках) - 0,0008%.  

Інші посади, які  Васечко Тетяна Леонідівна обіймала протягом останніх п'яти років: тимчасово не працююча. 

Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

 

 


