
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.  

1.Загальні відомості. 

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ 

КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (надалі «Товариство» або «емітент»). 

1.2.Організаційно-правова форма емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00293640 

1.4. Місцезнаходження емітента: 30416, Хмельницька область, Шепетівський р-н, с.Михайлючка, 

вул.Островського, буд.3Б. 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03840) 22315, 23204. 

1.6.Електронна поштова адреса емітента: mvkv@ emitent.km.ua. 

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

mvkv.pat.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 

2.Текст повідомлення. 

Дата прийняття рішення: 27.11.2013р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «МАЙДАН-

ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (протокол №4 від 27.11.2013р.) прийнято рiшення про 

відкликання (звільнення) та одночасне обрання (призначення) посадових осiб Товариства, а саме: 

- відкликано з посади Голову Наглядової ради Товариства Мартову Ганну Валеріївну, (згоду на 

розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) на підставі рішення позачергових загальних 

зборів акціонерів (протокол № 4 від 27.11.2013р.) згідно поданої заяви за власним бажанням. 

Перебувала на посаді 11 місяців, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- відкликано з посади Члена Наглядової ради Товариства Ісаєнко Олексія Володимировича, (згоду на 

розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) на підставі рішення позачергових загальних 

зборів акціонерів (протокол № 4 від 27.11.2013р.) згідно поданої заяви за власним бажанням. 

Перебував на посаді 11 місяців, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

- відкликано з посади Члена Наглядової ради Товариства Шумелда Андрія Ярославовича, (згоду на 

розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) на підставі рішення позачергових загальних 

зборів акціонерів (протокол № 4 від 27.11.2013р.), згідно поданої заяви за власним бажанням. 

Перебував на посаді 11 місяців, часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

- обрано на посаду Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича  (згоду на 

розкриття паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення позачергових 

загальних зборів акціонерів (протокол № 4 від 27.11.2013р.) згідно поданої заяви. Посадова особа 

часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Строк, на який призначено – 3 роки, інші посади, 

які займав: інженер галузевої лабораторії, секретар факультету, старший майстер, начальник цеха, 

завідуючий відділу, секретар райкома комсомола, Голова правління, Голова  зборів засновників, 

Голова зборів акціонерів, Голова Ради директорів, президент. Посадова особа непогашеної судимості 

за корисливі та посадові злочини не має;  

- призначено на посаду Члена Наглядової ради Мартову Ганну Валеріївну  (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення позачергових загальних зборів 

акціонерів (протокол № 4 від 27.11.2013р.) згідно поданої заяви. Посадова особа часткою у статутному 

капіталі емітента не володіє. Строк, на який призначено – 3 роки, інші посади, які обіймала: секретар, 

провідний спеціаліст департаменту інвестицій, фінансовий контролер, спеціаліст департаменту цінних 

паперів, старший фінансовий контролер. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має;  

- призначено на посаду Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано), на підставі рішення позачергових загальних зборів 

акціонерів (протокол № 4 від 27.11.2013р.) згідно поданої заяви. Посадова особа часткою у статутному 

капіталі емітента не володіє. Строк, на який призначено – 3 роки, обіймав посади: інспектор з 

охорони, трейдер, аналітик, спеціаліст, фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків, провідний 

спеціаліст, директор департаменту інвестицій, директор, заступник директора з розвитку. Посадова 

особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  

3.Підпис.  

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, 

що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

3.2.Найменування посади - Голова правління Янчук Олег Миколайович. 

 

 

 


