
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.  

20.11.2013р. Наглядовою радою ПАТ «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (протокол 

№20/11/2013 від 20.11.2013р.) прийнято рiшення про призначення (обрання) посадових осiб Товариства, а 

саме: 

 

- призначено на посаду члена Правління  Кисіль Вікторію Василівну  (згоду на розкриття паспортних 

даних фізичною особою не надано), на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 20/11/2013 від 

20.11.2013р.) у зв’язку із наявністю вакантної посади. Посадова особа акціями емітента не володіє. 

Строк, на який призначено – 3 роки, обіймала посади: бухгалтер, комерційний директор. Посадова 

особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;  

- призначено на посаду члена Правління  Семенюка Василя Сергійовича  (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення Наглядової ради (протокол 

№ 20/11/2013 від 20.11.2013р.) у зв’язку із наявністю вакантної посади. Посадова особа акціями 

емітента не володіє. Строк, на який призначено – 3 роки, обіймав посади: слюсар, контролер відділу 

якості, майстер, начальник цеху, начальник адміністративно–господарської служби. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;  

- призначено на посаду члена Правління  Стремедловського Павла Антоновича  (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення Наглядової ради (протокол 

№ 20/11/2013 від 20.11.2013р.) у зв’язку із наявністю вакантної посади. Посадова особа акціями 

емітента не володіє. Строк, на який призначено – 3 роки, обіймав посади: гірничий майстер, головний 

механік, головний інженер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має;  

- призначено на посаду члена Правління  Борисова Віктора Вікторовича  (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення Наглядової ради 

(протокол № 20/11/2013 від 20.11.2013р.) у зв’язку із наявністю вакантної посади. Посадова особа 

акціями  емітента не володіє. Строк, на який призначено – 3 роки, обіймав посади: рамник, вантажник, 

інженер, заливальник метала, слюсар, технолог, інженер по техніці безпеки, начальник ОТК і 

лабораторії, заступник директора по виробництву, начальник по виробництву. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;  

- призначено на посаду члена Правління  Козак В’ячеслава Володимировича  (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення Наглядової ради (протокол 

№ 20/11/2013 від 20.11.2013р.) у зв’язку із наявністю вакантної посади. Посадова особа акціями 

емітента не володіє. Строк, на який призначено – 3 роки, обіймав посади: інженер зв’язку, головний 

енергетик. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;  

- призначено на посаду члена Правління  Оксамит Тетяну Валеріївну  (згоду на розкриття паспортних 

даних фізичною особою не надано), на підставі рішення Наглядової ради (протокол № 20/11/2013 від 

20.11.2013р.) у зв’язку із наявністю вакантної посади. Посадова особа акціями емітента не володіє. 

Строк, на який призначено – 3 роки, обіймала посади: завідуюча крамниці; старший контролер, 

інженер ІІІ категорії; науковий співробітник, директор по управлінню якістю, головний технолог. 

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

 

 Голова правління                                                            Янчук Олег Миколайович. 

 

 

 

 


