
Титульний аркуш Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 
Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів.  
 

Генеральний 
директор       Межебовський Iгор 

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

  М.П.  
16.04.2018 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАРМАТУРА" 

2. Організаційно-правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 
49005, мiсто Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.17 

4. Код за ЄДРПОУ 
21871578 

5. Міжміський код та телефон, факс 
(0562)356601, (0562)356682 

6. Електронна поштова адреса 
dookach@promarmatura.ua 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2018 

 (дата) 
2. Повідомлення 
опубліковано у* 74 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  18.04.2018 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 
3. Повідомлення розміщено 
на сторінці 

http://www.promarmatura.ua/shareholders-
info 

в мережі 
Інтернет 16.04.2018 

 (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 

14.04.2018 припинено 
повноваження Ревiзор Онопрiєнко Ганна Юрiївна  0 

Зміст інформації: 

Черговими (рiчними) загальними зборами акцiонерiв АТ «Промарматура» вiд 14.04.2018 р. прийнято рiшення про припинення повноважень 
Ревiзора АТ «Промарматура» Онопрiєнко Ганни Юрiївни в зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Частка у статутному капiталi АТ «Промарматура» становить - 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Строк, протягом якого Онопрiєнко Г.Ю. перебувала на посадi – 5 рокiв. 
Замiсть Онопрiєнко Г.Ю., повноваження якої припинено, на посаду Ревiзора рiшенням Загальних зборiв нiкого не обрано у зв’язку iз 
скасуванням цiєї посади в Товариствi. 
Обґрунтування змiн - вiдповiдно до норми ст. 73 «Закону України про акцiонернi товариства» обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) не є 
обов’язковим. 
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