
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 
 

  03.05.2019  
(дата реєстрації емітентом електронного 

документа) 

  № 1  
(вихідний реєстраційний номер 

електронного документа) 

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). 

 
                   Голова правління        Чміль В.В.  

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

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Сатурн" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

03148 м. Київ, просп. Леся Курбаса 2 Б 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

14308747 

5. Міжміський код та телефон, факс 

044 403-08-09, 044 407-62-08 

6. Адреса електронної пошти 

chmil@nbi.com.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 

 
 

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

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.jssaturn. 
  com  

 

03.05.2019  
 (адреса сторінки) (дата) 

mailto:chmil@nbi.com.ua


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 

02.05.2019 припинено 

повноваження 

Член правління Сахно Галина Іванівна  0,05355 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) припинено повноваження члена правління у зв`язку з 

закінченням терміну обрання. Частка, якою володіє Сахно Г.І. у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатурн" - 0,05355 %. Непогашена судимість за корисливі та посадові 

злочини відсутня. На посаді члена правління  перебувала 23 роки. 

02.05.2019 припинено 

повноваження 

Член правління Бережний Володимир Павлович  0 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) припинено повноваження члена правління Бережного В.П. у 

зв`язку з закінченням терміну обрання. Бережний В.П. не є акціонером ПрАТ"НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На 

посаді члена правління перебував 10 років. 

02.05.2019 припинено 

повноваження 

Член правління Чміль Владислав Володимирович  14,5767 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) припинено повноваження члена правління Чміля В.В. у зв`язку з 

закінченням терміну обрання.. Частка, якою володіє Чміль В.В. у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатун" - 14,5767%. Непогашена судимість за корисливі та посадові 
злочини відсутня. На посаді члена правління перебував 3 роки. 

02.05.2019 припинено 

повноваження 

Член правління Плетінка Володимир Іванович  0 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) припинено повноваження члена правління Плетінка В.І.. у 

зв`язку з закінченням терміну обрання. Плетінка В.І. не акціонер ПрАТ "НВП "Сатун". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини   відсутня. На посаді 

члена правління перебував 3 роки. 

02.05.2019 припинено 

повноваження 

Член правління Рябий Микола Никифорович  0 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) припинено повноваження члена правління Рябого Миколи 

Никифоровича у зв`язку з закінченням терміну обрання. Рябий Микола Никифорович не акціонер ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові 

злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував 3 роки. 

02.05.2019 обрано Член правління Сундучков Ігорь Костянтинович  0,7752 

Зміст інформації: 



Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) обрано члена правління Сундучкова І.К. терміном на три роки. 

Частка, якою володіє Сундучков Ігор Костянтинович у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатун" - 0,7752%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини 

відсутня. Протягом останніх 5 (п`яти) років займав посаду провідного інженера, начальника НДЦ. 

02.05.2019 обрано Член правління Сахно Галина Іванівна  0,05355 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) обрано члена правління Сахно Г.І. терміном на 

три роки. Частка, якою володіє Сахно Г.І. у статутному капіталі ПрАТ "НВП "Сатун" - 0,05355%. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. 
Протягом останніх 5 (п`яти) років займала посаду економічного радника. 

02.05.2019 обрано Член правління Бережний Володимир Павлович  0 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) обрано члена правління Бережного В.П.. терміном на три роки. 

Бережний В.П. не є акціонером ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини   відсутня. Протягом останніх 5 (п`яти) років займав 

посаду члена правління. 

02.05.2019 обрано Член правління Бердара Миколу Миколайовича  0 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) обрано члена правління Бердара М.М. терміном на три роки. 

Бердар М.М. не є акціонером ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх 5 (п`яти) років займав посаду 
директора ДП "Елісат". 

02.05.2019 обрано Член правління Плетінка Володимир Іванович  0 

Зміст інформації: 

Зміст інформації: Рішенням Наглядової ради ПрАТ "НВП "Сатурн" від 02.05.2019 р. (Протокол №08/19) обрано члена правління Плетінка В.І. терміном на три роки. 

Плетінка В.І. не є акціонером ПрАТ "НВП "Сатурн". Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Протягом останніх 5 (п`яти) років займав посаду 

головного інженера та члена правління. 

 

 

Файл з ЕЦП за посиланням: 


