
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 

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

2. Код за ЄДРПОУ 31167067 

- Л 53200, місто Нікополь, проспект Трубників, 3. Місцезнаходження ' , г г - ' будинок 56 

4. Міжміський код, телефон та факс 0(566)630-242 0(566)639-379 

5. Електронна поштова адреса сіепІ5.ки2пісЬепко@пгр.іпІегріре.ЬІ2 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для лудууу.пгр.іпІефіре.Ьіг 
розкриття інформації 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

II. Текст повідомлення 
25.04.2017 року згідно з рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «НРЗ» (Протокол річних 

Загальних зборів ПрАТ «НРЗ» №250417 від 25.04.2017 року) відбулися наступні зміни складу 
посадових осіб емітента: 

1. Припинено повноваження члена Наглядової ради фізичної особи Маркової Олени Едуардівни 
(згоди на розкриття даних про особу не надано). Акціями або часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Особа перебувала на посаді в період з 28.04.2016 року по 25.04.2017 року. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. 

2. Припинено повноваження члена Наглядової ради фізичної особи Аксьонова Михайла 
Леонідовича - представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій 
- 2 444 088 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Аксьонов М.Л. 
згоди на розкриття даних про себе не надав. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента 
не володіє. Особа перебувала на посаді в період з 28.04.2016 року по 25.04.2017 року. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадови злочини не має. 

3. Припинено повноваження члена Наглядової ради фізичної особи Кузниченко Дениса 
Леонідовича (згоди на розкриття даних про особу не надано). Акціями або часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Особа перебувала на посаді в період з 28.04.2016 року по 25.04.2017 
року. Непогашеної судимості за корисливі та посадови злочини не має. 

4. Обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» фізичну особу Колесову Олену Едуардівну -
представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП 
НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 2 444 088 
шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Колесова О.Е. згоди на 
розкриття даних про себе не надала. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано строком 
на три роки. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади начальника юридичного відділу 
та заступника директора з правового забезпечення. 

5. Обрано членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» Аксьонова Михайла Леонідовича -
представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН» ідентифікаційний код юридичної особи 30926946, кількість та тип акцій - 2 444 088 
шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна). Аксьонов М.Л. згоди на 
розкриття даних про себе не надав. Аксьонов М.Л. акціями або часткою в статутному капіталі 



емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу 
обрано строком на три роки. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади: начальника 
відділу, менеджера з виробничого контролінгу, керівника казначейства. 

6. Обрано фізичну особу Концеву Марину Валеріївну членом Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» -
незалежним директором. Концева М.В. згоди на розкриття даних про себе не надала. Акціями або 
часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Особу обрано строком на три роки. Протягом останніх п'яти років особа 
обіймала посаду юрисконсульта. 

Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю переобрання членів Наглядової ради Товариства 

25.04.2017 року згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» (Протокол засідання 
Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» №140 від 25.04.2017 року) Колесову Олену Едуардівну -
представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП 
НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35537363, кількість та тип акцій - 2 444 088 
шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 грн. кожна) обрано головою Наглядової ради 
ПрАТ «НРЗ» членами Наглядової ради ПрАТ «НРЗ» з їх числа. Колесова О.Е. згоди на розкриття 
даних про себе не надала. Акціями або часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу обрано строком на три 
роки. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади начальника юридичного відділу та 
заступника директора з правового забезпечення. Зміни відбулися у зв'язку з необхідністю обрання 
голови Наглядової ради Товариства. 

•ЛЧ' 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
III. Підпис 

визнає, що вона несе ві 

2. Найменування посад 

Голова Прав. 

вством. 
Костенко Сергій Олексійович 

М.П. 

(ініціали та прізвище керівника) 

26.04.2017 

(дата) 


