
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Новомосковський завод мiнводи"  

1. Загальні відомості 

1.1 Повне найменування емітента 
Приватне акцiонерне товариство 

"Новомосковський завод мiнводи"  

1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство 

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00382728 

1.4 Місцезнаходження емітента 
51281, село Знаменiвка, вулиця 

Жукова,1А 

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (05693) 4-48-42 (05693) 4-48-43 

1.6 Електронна поштова адреса емітента jurist@nzmv.dp.ua 

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

http://minvoda.in.ua/ 

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення 

Рiшенням Наглядової ради (протокол Засiдання Наглядової ради №7 вiд 14.05.2013 р.) 

Пархоменко Людмилу Мефодiївну звiльнено з посади Генерального директора за її 

власним бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перебувала на посадi з 26.04.2011 р. Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi нуль цiлих одна тисячна 

вiдсотки.  

Рiшенням Наглядової ради (протокол Засiдання Наглядової ради №7 вiд 14.05.2013 р.) 

Гарбузова Романа Олександровича обрано на посаду Генерального директора за його 

бажанням. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено 

на посаду безстроково. Ранiше обiймав посаду заступника Генерального директора ПрАТ 

"Новомосковський завод мiнводи". Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Володiє часткою у статутному капiталi емiтента в розмiрi нуль цiлих одна тисячна 

вiдсотки.  

Рiшенням виконавчого органу (Наказ №164-к вiд 14.05.2013 року) Сокол Марину 

Сергiївну призначено на посаду Головного бухгалтера за її бажанням безстроково. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ранiше обiймала посаду 

заступника головного бухгалтера Товаристава з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"М"ясокомбiнат Днiпровськi ковбаси". Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Про звiльнення колишнього 

Головного бухгалтера Дiденко В.М. 31.01.2013 року iнформацiя розкривалася ранiше 

(повiдомлення розмiщено в стрiчцi новин 01.02.2013 р.; опублiковано в бюлетенi 

Вiдомостi НКЦПФР №24 вiд 05.02.2013 р.)  

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.  

 

    3.2. Генеральний директор Гарбузов Р.О. 

 

15.05.2013 

 

 


