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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 
емітента РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" 

2. Код за ЄДРПОУ 31167067 

3. Місцезнаходження 53200, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 

4. Міжміський код, телефон та 
факс 

5. Електронна поштова адреса с!епіз.ки2піспепко@пгр.іпіегріре.ЬІ2 

6. Адреса сторінки в мережі 

Інтернет, яка додатково шф://шр.іпІегріре.ЬІ2/ги/&гіпуе5Іог5/а1І5СІ05иге/8ресіа1іп&гта1;іопУ 
використовується емітентом 
для розкриття інформації 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 
На підставі рішення Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» (Протокол засідання Наглядової ради 

ПрАТ «НРЗ» №114 від 12.05.2015 року) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: 
1. З 12.05.2015 року припинено повноваження Голови Правління ПрАТ «НРЗ» Дегтяра 

Андрія Вікторовича (паспортні дані: серія АЕ №016414, виданий 10.07.1995 року Бабушкінський 
РВДМУУМВС України в Дніпропетровській області) на підставі його заяви про звільнення 
відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 36 КЗпП України. Дегтяр А.В. не володіє часткою в статутному капіталі 
та акціями ПрАТ «НРЗ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Дегтяр 
А.В. перебував на посаді Голови Правління ПрАТ «НРЗ» в період з 07.05.2012 року по 12.05.2015 
року. 

2. З 13.05.2015 року Головою Правління ПрАТ «НРЗ» обрано Костенко Сергія Олексійовича 
(паспортні дані: серія АЕ №484161, виданий 10.01.1997 року Бабушкінський РВДМУУМВС 
України в Дніпропетровській області). Костенко С.О. не володіє часткою в статутному капіталі та 
акціями ПрАТ «НРЗ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Костенко 
С.О. обрано Головою Правління ПрАТ «НРЗ» на невизначений строк. Протягом останніх п'яти 
років Костенко С.О. обіймав наступні посади: начальник ремонтного управління ВАТ 
«ІНТЕРПАИП НТЗ»; начальник ремонтного управління ПАТ «ІНТЕРПАИП НТЗ»; головний 
інженер ПАТ «ІНТЕРПАИП НТЗ»; директор комплексу з машинобудування ПАТ «ІНТЕРПАИП 
НТЗ». 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади Костенко Сергій Олексійович 

Голова Правління^, . (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 


