
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Укрросметал" 

2. Код за ЄДРПОУ 21120079 

3. Місцезнаходження 
40020, мiсто Суми, проспект 

Курський, будинок 6 

4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 674-081 (0542) 674-179 

5. Електронна поштова адреса a.arhipenko@nicmas.com 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 

використовується емітентом для розкриття інформації 
http://ukrrosmetall.sumy.ua/ 

7. Вид особливої інформації 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення 

01 листопада 2017 року на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 

Приватного акцiонерного товариства "Укрросметал", мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект 

Курський, буд. 6 (надалi - Товариство) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме: 

- 01.11.2017 р. припинено повноваження Голови комiсiї з припинення Товариства Мiнченко 

Андрiя Миколайовича. Повноваження посадової особи припинено у звязку iз скасуванням 

рiшення про припинення Товариства, шляхом перетворення у Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Укрросметал". Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не 

надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена 

судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 

21.04.2017 р. 

- 01.11.2017 р. припинено повноваження Члена комiсiї з припинення Товариства Попової Тетяни 

Володимирiвни. Повноваження посадової особи припинено у звязку iз скасуванням рiшення про 

припинення Товариства, шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Укрросметал". Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова 

особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 21.04.2017 р. 

- 01.11.2017 р. припинено повноваження Члена комiсiї з припинення Товариства Масiч Юрiя 

Владиславовича. Повноваження посадової особи припинено у звязку iз скасуванням рiшення про 

припинення Товариства, шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Укрросметал". Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не надано. Посадова 

особа акцiями Товариства не володiє. У посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за 

корисливi та посадовi злочини. Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з 21.04.2017 р. 

01 листопада 2017 року на пiдставi рiшення наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства "Укрросметал", мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, буд. 6 (надалi - 

Товариство) вiдбулись змiни у складi посадових осiб Товариства, а саме: 

- з 02.11.2017 р. обрано директором Товариства Мiнченко Андрiя Миколайовича. Посадову особу 

обрано у звязку iз необхiднiстю обрання директора Товариства. Посадовою особою згоду на 

розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. У 

посадової особи вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Посадову особу 



обрано на невизначений строк. Протягом останнiх п’яти рокiв посадова особа обiймала наступнi 

посади: з 23.05.2010 директор ТОВ "АТП "Укрространс" (мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, 

проспект Курський, б. 6, код ЄДРПОУ 23051661), з 16.06.2014 голова комiсiї з припинення ТОВ 

"АТП "Укрространс", з 09.12.2014 директор Товариства, з 21.04.2017 голова комiсiї з припинення 

Товариства. 

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       Мiнченко Андрiй Миколайович 

Директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  
М.П. 

 

02.11.2017 

(дата) 

 


