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Особлива інформація  

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

 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання". 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство. 

3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58. 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05747991. 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93. 

6. Адреса електронної пошти: info@snpo.ua. 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, 

уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA. 

 

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

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку, адреса сторінки: http://snpo.ua/ru/o-kompanii/dlya-

aktsionerov/osobaya-i-regulyarnaya-informatsiya-emitenta/osobaya-informatsiya-emitenta/, 26.07.2019р. 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26.07.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Овденко Галина Володимирiвна  - 0.0000014 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб ПАТ «Сумське НВО» (далi – Товариство): 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Овденко Галини Володимирiвни - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа володiє 0,0000014% акцiй у статутному капiталi Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Перебувала на посадi з 24.04.2017р. 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

26.07.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Пертiн Олексiй Володимирович  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Пертiна Олексiя Володимировича - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Перебував на посадi з 24.04.2017р. 

26.07.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Шумилова Ельвiра Анатолiївна  - 0.000007 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Шумилової Ельвiри Анатолiївни - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ 

ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа володiє 0,000007% акцiй у статутному капiталi Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Перебувала на посадi з 24.04.2017р. 

26.07.2019 припинено повноваження член Наглядової ради Сарапулов Євген Євгенович  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства – Сарапулова Євгена Євгеновича -представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Перебував на посадi з 24.04.2017р. 

26.07.2019 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Турiй Олена Василiвна - 0.0000014 

Зміст інформації: 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Турiй Олени Василiвни. 

Посадова особа володiє 0,0000014% акцiй у статутному капiталi Товариства.  

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Перебувала на посадi з 24.04.2017р. 

26.07.2019 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Дерев’янко Олександр Миколайович - 0.0000014 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Дерев’янка Олександра Миколайовича. 

Посадова особа володiє 0,0000014% акцiй у статутному капiталi Товариства.  

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Перебував на посадi з 24.04.2017р. 

26.07.2019 припинено повноваження член Ревiзiйної комiсiї Шпак Iгор Миколайович - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства - Шпака Iгора Миколайовича. 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Перебував на посадi з 24.04.2017р. 

26.07.2019 обрано член Наглядової ради Тичина Оксана Георгiївна  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Наглядової ради АТ «Сумське НВО»  – Тичину Оксану Георгiївну - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 2009 року - директор ТОВ «Юридична фiрма «Тичина i партнери», м. Київ, Україна. 

Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

26.07.2019 обрано член Наглядової ради Харiна Ольга Сергiївна  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Наглядової ради АТ «Сумське НВО» – Харiну Ольгу Сергiївну - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 2014 року - старший юрист ТОВ «Юридична фiрма «Тичина i партнери», м. Київ, Україна. 

Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

26.07.2019 обрано член Наглядової ради Третьяк Олег Миколайович  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Наглядової ради АТ «Сумське НВО» – Третьяка Олега Миколайовича - представника -акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 2009 по 2016 рiк – керiвник фiнансового департаменту ТОВ "СМАРТ-НЕРУДПРОМ". З 2016 

року – радник з фiнансових питань ПрАТ «СМАРТ-ХОЛДИНГ». 

Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

26.07.2019 обрано член Наглядової ради Степанчук Олена Iгорiвна  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Наглядової ради АТ «Сумське НВО» – Степанчук Олену Iгорiвну - представника акцiонера - компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

(STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 2008 року - юрисконсульт ПрАТ «СМАРТ-Холдинг». 

Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

26.07.2019 обрано член Наглядової ради Гажиєнко Олександр Геннадiйович  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Наглядової ради АТ «Сумське НВО» – Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС 

ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 14.03.2014 року – пенсiонер, до 14.03.2014 року - начальник управлiння органiзацiї працi та 

заробiтної плати Товариства. 

Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

26.07.2019 обрано член Ревiзiйної комiсiї Лаптур Юрiй Олександрович - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї АТ «Сумське НВО» - Лаптура Юрiя Олександровича. 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – пенсiонер податкової мiлiцiї, 04.04.2019 року - провiдний фахiвець Управлiння економiчної 

безпеки Товариства; 02.05.2019 року - заступник директора з економiчної безпеки, начальник Управлiння економiчної безпеки Товариства. 

Строк, на який обрано особу - 3 роки. 

26.07.2019 обрано член Ревiзiйної комiсiї Коробченко Станiслав Вiкторович - 0.000017 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї АТ «Сумське НВО» – Коробченка Станiслава Вiкторовича. 

Посадова особа володiє 0,000017% акцiй у статутному капiталi Товариства.  

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 2011 року - начальник вiддiлу платежiв Управлiння фiнансiв Товариства. 

Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

26.07.2019 обрано член Ревiзiйної комiсiї Борисенко Леонiд Миколайович - 0.00044 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшеннями рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумське НВО» 26.07.2019р. (протокол №34 вiд 26.07.2019р.) вiдбулися наступнi змiни у 

складi посадових осiб Товариства: 

Обрано членом Ревiзiйної комiсiї АТ «Сумське НВО» – Борисенка Леонiда Миколайовича. 

Посадова особа володiє 0,00044% акцiй у статутному капiталi Товариства.  

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – травень 2009 року - березень 2016 року: начальник вiддiлу планування та мотивацiї персоналу 

Управлiння працi та заробiтної плати Товариства; березень 2016 року - липень 2016 року: в.о. заступника директора з персоналу - начальник управлiння 

працi та заробiтної плати Товариства; з липня 2016 року - заступник директора з персоналу - начальник управлiння працi та заробiтної плати Товариства. 

Строк, на який обрано особу – 3 роки. 

26.07.2019 обрано 
Голова Наглядової 

ради 
Гажиєнко Олександр Геннадiйович  - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ «Сумське НВО» (протокол № 26/07-2019/1 від  26.07.2019р.) обрано Головою Наглядової ради АТ «Сумське НВО» 

– Гажиєнка Олександра Геннадiйовича - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 14.03.2014 року – пенсiонер, до 14.03.2014 року - начальник управлiння органiзацiї працi та 

заробiтної плати Товариства. 

Строк, на який обрано особу – до переобрання. 

26.07.2019 обрано 
Секретар Наглядової 

ради 
Тичина Оксана Георгiївна  - 0 

Зміст інформації: 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 

припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ «Сумське НВО» (протокол № 26/07-2019/1 від  26.07.2019р.) обрано Секретарем Наглядової ради АТ «Сумське 

НВО» – Тичину Оксану Георгiївну - представника акцiонера компанiї «СТРЕМВОЛ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД» (STREMVOL HOLDINGS LIMITED). 

Посадова особа не володiє акцiями Товариства. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 2009 року - директор ТОВ «Юридична фiрма «Тичина i партнери», м. Київ, Україна. 

Строк, на який обрано особу – до переобрання. 

26.07.2019 обрано 
Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Борисенко Леонiд Миколайович - 0.00044 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Ревізійної комісії АТ «Сумське НВО» (протокол №1 від 26.07.2019р.) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї АТ «Сумське НВО» – 

Борисенка Леонiда Миколайовича. 

Посадова особа володiє 0,00044% акцiй у статутному капiталi Товариства.  

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – травень 2009 року - березень 2016 року: начальник вiддiлу планування та мотивацiї персоналу 

Управлiння працi та заробiтної плати Товариства; березень 2016 року - липень 2016 року: в.о. заступника директора з персоналу - начальник управлiння 

працi та заробiтної плати Товариства; з липня 2016 року - заступник директора з персоналу - начальник управлiння працi та заробiтної плати Товариства. 

Строк, на який обрано особу – до переобрання. 

26.07.2019 обрано 
Секретар Ревiзiйної 

комiсiї 
Коробченко Станiслав Вiкторович - 0.000017 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Ревізійної комісії АТ «Сумське НВО» (протокол №1 від 26.07.2019р.) обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї АТ «Сумське НВО» – 

Коробченка Станiслава Вiкторовича. 

Посадова особа володiє 0,000017% акцiй у статутному капiталi Товариства.  

Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – з 2011 року - начальник вiддiлу платежiв Управлiння фiнансiв Товариства. 

Строк, на який обрано особу – до переобрання. 

26.07.2019 обрано Генеральний директор Лук’яненко Володимир Матвійович - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ «Сумське НВО» (протокол № 26/07-2019/2 від  26.07.2019р.) обрано Генеральним директором АТ «Сумське НВО» – 
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Дата 

вчинення 

дії 

Зміни (призначено, 
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Посада 
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особи 
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юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

Лук’яненка Володимира Матвійовича. 

Посадова особа не володіє акціями у статутному капіталі Товариства. 

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

Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років – Президент Товариства (23.11.2007р.-17.07.2014р.), Член Наглядової ради Товариства 

(25.10.2016р.- 09.04.2019р.), перший заступник Генерального директора Товариства (10.04.2019р.-22.04.2019р.), з 23.04.2019р. В.о. Генерального директора 

Товариства. 

Строк, на який обрано особу – до переобрання. 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).  

В.о.Генерального директора Лук'яненко В.М.     26.07.2019р. 

 


