
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Повне  найменування  емітента:   Публічне  акціонерне  товариство  „Івано-Франківський
завод „Промприлад”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05782912

Місцезнаходження: 76000, Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23

Телефон, факс: 0342 750592, 03422 32205

Електронна пошта: ekoprylad  @  ukr  .  net 

Адреса  сторінки  в  мережі  інтернет,  яка  додатково  використовується  емітентом  для
розкриття інформації: www  .  prylad.com.ua

Рішенням  (Наказ  №  66-зв  від  02.09.2016  року)  голови  правління  Публічного
акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад” (надалі – Товариство)
02 вересня 2016 року було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

на  заступника  головного  бухгалтера  Зубакову  Тетяну  Василівну покласти  тимчасове
виконання  обов’язків  головного  бухгалтера  з  02  вересня 2016 року  до  заміщення
вакансі.

Зубакова Т.В. часткою в статутному капіталі  емітента не володіє,  судимості  та
непогашеної судимості  за корисливі  та посадові  злочини не має.  Згода на розкриття
паспортних  даних  особою не  надана.  До  призначення  Особа  перебувала  на  посаді
заступника головного бухгалтера з травня 2016 року

Особа,  що  вказана  нижче  підтверджує  достовірність  інформації,  що  вказана  в
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління      Колісник Вячеслав Іванович.
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Повне  найменування  емітента:   Публічне  акціонерне  товариство  „Івано-Франківський
завод „Промприлад”

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05782912

Місцезнаходження: 76000, Івано-Франківськ, вул.Академіка Сахарова 23
Телефон, факс: 0342 750592, 03422 32205

Електронна пошта: ekoprylad  @  ukr  .  net 

Адреса  сторінки  в  мережі  інтернет,  яка  додатково  використовується  емітентом  для
розкриття інформації: www  .prylad.com.ua

Рішенням  (Наказ  №  16-зв  від  31.08.2016  року)  голови  правління  Публічного
акціонерного товариства „Івано-Франківський завод „Промприлад” (надалі – Товариство)
31  серпня  2016  року  на  підставі  заяви  головного  бухгалтера  Пашка  Ярослава
Антоновича було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а саме:

Звільнено:
Головного  бухгалтера  Пашка Ярослава Антоновича з  31  серпня 2016 року  з  посади
головного бухгалтера.
Пашко Я.А. часткою в статутному капіталі емітента не володіє, судимості та непогашеної
судимості  за  корисливі  та  посадові  злочини  не  має.  Згода  на  розкриття  паспортних
даних особою не надана. Особа перебувала на посаді з 01 грудня 2015 року.

Замість  звільненої  особи  на  посаду  головного  бухгалтера  ПАТ  „Івано-
Франківський завод „Промприлад” не призначено нікого.

Особа,  що  вказана  нижче  підтверджує  достовірність  інформації,  що  вказана  в
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління      Колісник Вячеслав Іванович.
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