
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

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

Голова правлiння       Чернявський Iгор Валентинович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
17.06.2016 

(дата) 
 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Публiчне акцiонерне товариство "Нововолинський ливарний завод" 

2. Організаційно-правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
45403, м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29 

4. Код за ЄДРПОУ 
05799344 

5. Міжміський код та телефон, факс 
03344 48087 03344 48087 

6. Електронна поштова адреса 
info@nlz.ua  

 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.06.2016 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 113 "Бюлетень. Цiннi папери України" 21.06.2016 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці nlz.ua в мережі Інтернет 21.06.2016 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 
вчинення 

дії 

Зміни 
(призначено, 

звільнено, обрано 
або припинено 
повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

16.06.2016 припинено 
повноваження 

член 
правлiння 

Бистров Юрiй 
Олександрович 

НА 265784 
03.09.1996 Галицький РВ ЛМУ УМВС України у 

Львiвськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

З 17.06.16р. припинено повноваження члена Правлiння у зв’язку з поданою заявою про звiльнення за власним бажанням з посади головного 
iнженера- члена правлiння, ст.38 КЗпП України, Наказ №30-вк вiд 16.06.16р. Бистрова Юрiя Олександровича ( паспорт НА 265784 виданий 
03.09.1996р. Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл.), часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, виконував обов'язки з 
15.07.2014р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду замiсть звiльненого члена правлiння 
нiкого не призначено. 
 


