
ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Директор       Мормiтко Владислав Григорович 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

29.04.2013   М.П.  
(дата) 

 

ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЕМІТЕНТА 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
1.1 Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський машинобудiвний завод iм.С.М.Кiрова» 
1.2 Організаційно-правова форма емітента 

Акціонерне товариство  
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

14313398 
1.4 Місцезнаходження емітента 

24000, м. Могилiв-Подiльський, вул. Гагарiна 4/67 
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента 

телефон (04337)6-50-57;         факс (04337) 6-51-56 
1.6 Електронна поштова адреса емітента 

marketing@mpmz.ua 

 

2. ДАНІ ПРО ДАТУ ТА МІСЦЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 24.04.2013 

 (дата) 

2.2. Повідомлення опубліковано у №79 Бюлетень "Цiннi папери України" 25.04.2013 
 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці http: //14313398.pat.ua в мережі Інтернет 25.04.2013 
 (адреса сторінки)  (дата) 



ВІДОМОСТІ ПРО ЗМІНУ СКЛАДУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА 

Дата 
прийняття 
рішення 

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 

24.04.2013 звільнено 
член 

наглядової 
ради 

Олонiчева 
Iрина 

Павлiвна 

АА 811752 
15.07.1998 Ленiнським РВ УМВС 

України у Вiнницькiй обл. 
0 

Зміст інформації: 
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням 

повного складу Наглядової ради товариства звiльнений член наглядової ради Олонiчева Iрина 
Павлiвна, паспорт АА 811752, виданий 15.07.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у 
Вiнницькiй обл., на посадi перебувала – 2 роки 6 мiсяцiв, частка в статутному капiталi – 0%. 

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 

24.04.2013 призначено 
член 

наглядової 
ради 

Гродецький 
Андрiй 

Омелянович 

АА 171584 
29.03.1996 Замостянським РВ 

УМВС України у Вiнницькiй обл. 
0.000079 

Зміст інформації: 

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2013 року у зв’язку iз переобранням 
повного складу Наглядової ради товариства призначений строком на три роки член наглядової 
ради Гродецький Андрiй Омелянович, паспорт АА 171584, виданий 29.03.1996 року 
Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл., займана посада – генеральний директор 
СУРП ПрАТ “КМТ”, частка в СК – 0,000079%.  

Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. 
 


