
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 

паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для 

розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії.  

 

Виконуюча обов`язки 

Генерального директора 
      Шарохiна Олена Анатолiївна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
М.П. 

 

04.04.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство «Новi Iнжинiринговi Технологiї» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

01030, м. Київ, вул. Iвана Франка, буд. 40-Б 

4. Код за ЄДРПОУ 

32962525 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0445377981 5377946 

6. Електронна поштова адреса 

Marina.Bicheva@sknet.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 
 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.n-i-t.com.ua  в мережі Інтернет 
 

 
(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 фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

03.04.2017 
припинено 

повноваження 

секретар 

Наглядової 

ради 

Петров Олексiй 

Анатолiйович 

- - 

особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Новi Iнжинiринговi Технологiї» (далi – Товариство), 

якi вiдбулися 03.04.2017 року (протокол №23/2017 вiд 03.04.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, 

а саме: 

Припинено повноваження секретаря Наглядової ради Товариства - Петрова Олексiя Анатолiйовича (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних) з 03.04.2017 року. На посадi секретаря Наглядової ради посадова особа перебувала протягом 3 рокiв. Акцiями Товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства. 

03.04.2017 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Удовенко Сергiй Петрович  
- - 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Новi Iнжинiринговi Технологiї» (далi – Товариство), 

якi вiдбулися 03.04.2017 року (протокол №23/2017 вiд 03.04.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, 

а саме: 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Удовенка Сергiя Петровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних 

даних) з 03.04.2017 року. На посадi члена Наглядової ради посадова особа перебувала протягом 3 рокiв. Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства. 

03.04.2017 
припинено 

повноваження 

голова 

Наглядової 

ради 

Щиголєва Ольга 

Леонiдiвна 

- - 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Новi Iнжинiринговi Технологiї» (далi – Товариство), 

якi вiдбулися 03.04.2017 року (протокол №23/2017 вiд 03.04.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, 

а саме: 

Припинено повноваження голови Наглядової ради Товариства – Щиголєвої Ольги Леонiдiвни (особа не надала згоду на розкриття паспортних 

даних) з 03.04.2017 року. На посадi голови Наглядової ради посадова особа перебувала протягом 3 рокiв. Акцiями Товариства не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства. 

03.04.2017 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Удовенко Сергiй Петрович  
- - 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Новi Iнжинiринговi Технологiї» (далi – Товариство), 

якi вiдбулися 03.04.2017 року (протокол №23/2017 вiд 03.04.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, 

а саме: 

03.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Товариства Удовенка Сергiя Петровича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) 

строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади:член Наглядової ради Товариства, заступник директора з 

перспективного планування та розвитку у ТОВ "Регiон", директор по фiнансам та економiцi у Корпорацiї "IНДУСТРIАЛЬНА СПIЛКА 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

ДОНБАСУ". Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа є представником акцiонера ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (Pontena Holdings Limited). 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства. 

03.04.2017 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Щиголєва Ольга 

Леонiдiвна 

- - 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Новi Iнжинiринговi Технологiї» (далi – Товариство), 

якi вiдбулися 03.04.2017 року (протокол №23/2017 вiд 03.04.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, 

а саме: 

03.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Товариства Щиголєву Ольгу Леонiдiвну (особа не надала згоду на розкриття паспортних 

даних) строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: Голова Наглядової ради Товариства, заступник 

директора з iновацiй у ТОВ "Регiон", головний бухгалтер у Корпорацiї «IНДУСТРIАЛЬНА СПIЛКА ДОНБАСУ». Акцiями Товариства не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа є представником акцiонера ПОНТЕНА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (Pontena Holdings Limited). 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства. 

03.04.2017 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Петров Олексiй 

Анатолiйович 

- - 

особа не надала згоду на розкриття паспортних даних 
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Новi Iнжинiринговi Технологiї» (далi – Товариство), 

якi вiдбулися 03.04.2017 року (протокол №23/2017 вiд 03.04.2017 р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, 



Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

а саме: 

03.04.2017 року обрано членом Наглядової ради Товариства Петрова Олексiя Анатолiйовича (особа не надала згоду на розкриття паспортних 

даних) строком на 3 роки. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала посади: член Наглядової ради Товариства, Радник 

Керуючого Вiце-президента Консорцiуму «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА». Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має.  

Посадова особа є представником акцiонера Роузлiнк Лiмiтед (Roselink Limited). 

Пiдставою для прийняття рiшення про змiну у персональному складi посадових осiб є закiнчення термiну повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства. 

 


