
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.  
 

Директор       Жигай Ганна Вiкторiвна 

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

29.03.2016   М.П.  
(дата) 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ПОЛIIНВЕСТ" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 38 

4. Код за ЄДРПОУ 

31647390 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0567164763 0567164763 

6. Електронна поштова адреса 

Poliinvest@emitent.net.ua 
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.03.2016

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 58 Бюлетень. Цiннi папери України 31.03.2016

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 
сторінці http://id850.smida.gov.ua в мережі Інтернет 04.04.2016

 (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 

28.03.2016 припинено 
повноваження Ревiзор Клєвцур Геннадiй 

Вiкторович  

АМ 432603 
27.07.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (протокол № 1/2016 вiд 28.03.2016 року) припиненi повноваження Ревiзора 
ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» Клєвцура Геннадiя Вiкторовича, паспорт АМ № 432603, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй обл., 27.07.2001 р., який не володiє акцiями ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ". 
Клєвцур Геннадiй Вiкторович, немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi Ревiзора ПРАТ 
"ПОЛIIНВЕСТ" протягом 3 рокiв. 

28.03.2016 обрано Ревiзор Клєвцур Геннадiй 
Вiкторович 

АМ 432603 
27.07.2001 Самарським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 
0 

Зміст інформації: 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» (протокол № 1/2016 вiд 28.03.2016 року) обрано на посаду Ревiзора ПРАТ 
«ПОЛIIНВЕСТ» Клєвцура Геннадiя Вiкторовича, паспорт АМ № 432603, виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 
обл., 27.07.2001 р., який не володiє акцiями ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ". 
Клєвцур Геннадiй Вiкторович, немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Клєвцура Геннадiя Вiкторовича обрано на 
посаду Ревiзора ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ" строком на 3 роки. Попереднi посади: Ревiзор ПРАТ "ПОЛIIНВЕСТ", директор ТОВ "Мегапром". 
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