
Титульний аркуш Повідомлення  
(Повідомлення про інформацію) 

  
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 
подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

  
Генеральний директор       Забалканський Олександр 

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

  
    М.П.   21.05.2015 
        (дата) 
          
  

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

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-

ДОСЛIДНИЙ ПРОЕКТНИЙ IНСТИТУТ 
"ПРОМПРИЛАД" 

  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Місцезнаходження   79012, м.Львiв, вул.Сахарова, 42 
  
4. Код за ЄДРПОУ   14314825 
  
5. Міжміський код та телефон, факс   (032) 297-13-59, 297-15-10 
  
6. Електронна поштова адреса   bc.expert@ukr.net 
  

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

  
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   20.05.2015 
    (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у 
* 

  89, Бюлетень "Цінні папери України"   20.05.2015 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці 

  http://www.promprylad.bfg.lviv.ua/ 

    (адреса сторінки) 
в мережі Інтернет   20.05.2015       
    (дата)       
  
* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
19.05.2015 Звільнено Директор з комерції Дегтярьов Олег Миколайович КА, 255551, 11.10.1996, 

Шевченківським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

0,127600 

Зміст інформації: 
Згідно Протоколу засідання Наглядової ради №2 вiд 19.05.2015 року, вiдбулися змiни у складi посадових осiб Емiтента.  
Звiльнено з посади директора з комерції ПАТ НДПІ "Промприлад" за згодою сторін (Наказ №01-К від 19.05.2015 р.) - Дегтярьова Олега Миколайовича: паспорт серiя 
КА №255551 виданий 11.10.1996 р. Шевченківським РВ УМВС України у Львiвськiй обл.;  
Володiє 0,1276 %; 15000 ЦП;750,00 грн; 
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено. 
Непогашеної судимості за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сфері господарської, службової дiяльностi у звільненої посадової особи Емітента немає. 

 
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 

 


