
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Плаксiй В.I. 

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

  М.П.  
14.11.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМIНIК» 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Маршала Бiрюзова, буд.2 

4. Ідентифікаційний код юридичної особи 

00382208 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(0532)50-50-40 . 

6. Електронна поштова адреса 

secretariat@dominik.ua 

 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.11.2018 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.dominic.com.ua в мережі Інтернет 14.11.2018 

 (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 або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

14.11.2018 
припинено 

повноваження 

Член 

Наглядової 

ради 

Савiнова Алеся Брисiвна - 0 

Зміст інформації: 

ПрАТ «ДОМIНIК» повiдомляє, що 14.11.2018р. отримало повiдомлення про замiну члена наглядової ради- представника акцiонера- компанiї 

SIGMA ADVISORS INC., а саме: припинено повноваження члена Наглядової ради- Савiнової Алесi Борисiвни – представника SIGMA 

ADVISORS INC., паспорт серiї ММ № 302946, виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 27.09.1999р., не 

володiє акцiями емiтента, перебувала на посадi з 23.04.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

14.11.2018 
набуто 

повноважень 

Член 

Наглядової 

ради 

Плис Марина Миколаївна - 0 

Зміст інформації: 

ПрАТ «ДОМIНIК» повiдомляє, що 14.11.2018р. отримало повiдомлення про замiну члена наглядової ради- представника акцiонера- компанiї 

SIGMA ADVISORS INC., а саме: набуто повноваження члена Наглядової ради- Плис Марини Миколаївни- представника SIGMA ADVISORS 

INC., строком до кiнця повноважень наглядової ради, обраної 23.04.2018р. загальними зборами акцiонерiв, паспорт серiї МК № 933785, 

виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 06.10.1998р., не володiє акцiями товариства, протягом останнiх 

п'яти рокiв обiймала посади – 09.03.2011-30.04.2014рр. провiдний економiст ТОВ Аудиторська фiрма «Аудит-Консалтiнг», 05.05.2014-

30.05.2014рр. провiдний спецiалiст вiддiлу фiнансового контролю ТОВ «Регiстр», з 02.06.2014р.-по теперiшнiй час фахiвець вiддiлу 

казначейства Харкiвської фiлiї ТОВ «Агродженерейшн Україна». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 
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