
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

 
02.04.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

№ 20/198 
(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). 

 

голова Правління    Чернявський І.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 Приватне акцiонерне товариство Нововолинський ливарний завод 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне підприємство 

3. Місцезнаходження 

 45403, Волинська обл., м.Нововолинськ, вул.Луцька, 29 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05799344 

5. Міжміський код та телефон, факс 

 03344 48087, 03344 48087 

6. Адреса електронної пошти 

 info@nlz.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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку 

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

21676262, 804, DR/00001/APA 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 
http://nlz.ua/ua/dire

ct/26 02.04.2020 



 (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 або повне 

найменування юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

02.04.2020 припинено 

повноваження 

член Правління Доманський Олександр Сергійович  0,0404 

Зміст інформації: 

За рiшенням Наглядової ради (Протокол №94 вiд 02.04.20р.) з 02.04.20р. згiдно вимог Статуту припинено повноваження члена Правлiння (виконавчого директора) 

Доманського Олександра Сергійовича в зв'язку з поданою заявою про звільнення за угодою сторін. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0404% на суму 

633,00грн.  Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 15.11.2010 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

02.04.2020 припинено 

повноваження 

член Правління Чернявський Олександр Ігорович   0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Наглядової ради (Протокол №94 вiд 02.04.20р.) з 02.04.20р. згiдно вимог Статуту припинено повноваження члена Правлiння (заступник директора по 

виробництву) 

Чернявського Олександра Ігоровича у зв'язку з поданою заявою про переведення з посади заступника директора по виробництву - члена правлiння на посаду 

виконавчого директора-члена правління. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, виконував обов'язки члена Правлiння з 04.10.18р. Посадова особа 

непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. На посаду замiсть звiльненого члена правлiння нiкого не призначено. 

 

02.04.2020 призначено член Правління Чернявський Олександр Iгорович  0 

Зміст інформації: 

За рiшенням Наглядової ради (Протокол №94 вiд 02.04.20р.) з 02.04.20р. згiдно вимог Статуту призначено членом Правлiння товариства (виконавчим директором)  

Чернявського Олександра Iгоровича на невизначений термiн до моменту переобрання. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє Попереднi посади - заступник 

директора по виробництву -член правління, заступник начальника ВТК ПрАТ НЛЗ. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

 


