Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "
2. Код за ЄДРПОУ: 00255289
3. Місцезнаходження: 19100 Черкаська область, Монастирищенський район, мiсто Монастирище, вулиця Cоборна, будинок 122
4. Міжміський код, телефон та факс: (04746) 2-17-46, 2-17-46
5. Електронна поштова адреса: 00255289@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mmzavod.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД" від 12.07.2017 року (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 12.07.2017 року) достроково припинено повноваження Голови Правління (звільнено) Нiконова Едуарда Валерiйовича (посвідка на тимчасове проживання ТР 025258 видана 10 квітня 2013 року орган, що видав 7101). Підстава для припинення повноважень: звільнення з підстав, передбачених контрактом. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Особа перебувала на посаді з 16.07.2014 року по 12.07.2017 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Наглядової ради ПАТ "МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШЗАВОД" від 12.07.2017 року (Протокол засідання Наглядової ради № б/н від 12.07.2017 року) обрано Головою Правління Домачук Володимира Анатолійовича (паспорт: серія НС № 658281 від 16.09.1999 року виданий Монастирищенським РВ УМВС України у Черкаської області). Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою у статутному капіталі товариства. Строк, на який обрану особу: до наступних річних зборів товариства. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: юрисконсульт. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Голова правлiння 	Домачук Володимир Анатолійович 13.07.2017

