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.
Голова правління
(посада)

(підпис)

М.П.

Романюк Володимир Віталійович
(прізвище та ініціали керівника)
13.04.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр»
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
31134, Хмельницька обл., Старкостянтинівський р-н, с.Красносілка, Кар"єрна, 26
4. Код за ЄДРПОУ
05471885
5. Міжміський код та телефон, факс
0385432476 0385432476
6. Електронна поштова адреса
pat-stkkaryer@ukrgranіt.org
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

13.04.2017
(дата)

2. Повідомлення опубліковано
у*
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
3. Повідомлення розміщено на
сторінці

ukrgranіt.org
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
1
2
3
4
5
6
Голова
Демчишен
припинено
д/н д/н
6.88
12.04.2017
Наглядової
Михайло
повноваження
д/н
ради
Григорович
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами
акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі
Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р.у зв’язку з
переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Демчишен Михайло Григорович
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в
статутному капіталі емітента 6,88%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 380703.50
грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: 5,5 років.
Прізвище,
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
батькові
частки в
фізичної особи або
фізичної особи
статутному
Посада
ідентифікаційний
або повне
капіталі
код за ЄДРПОУ
найменування
емітента (у
юридичної особи
юридичної
відсотках)
особи
Член
Крижановський
припинено
д/н д/н
12.04.2017
Наглядової
Віктор
6.88
повноваження
д/н
ради
Володимирович
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами
акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі
Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. у зв’язку з
переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Крижановський Віктор
Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє
часткою в статутному капіталі емітента 6,88%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі
380703.50 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 5,5 років.
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
1
2
3
4
5
6
Член
Шевченко
припинено
д/н д/н
12.04.2017
Наглядової
Тарас
3.92
повноваження
д/н
ради
Григорович
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами
акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі
Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. у зв’язку з
переобранням складу Наглядової Ради Товариства. Шевченко Тарас Григорович (фізична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному
капіталі емітента 3,92%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 216890 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 5,5 років.

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
батькові
частки в
фізичної особи або
фізичної особи
статутному
Посада
ідентифікаційний
або повне
капіталі
код за ЄДРПОУ
найменування
емітента (у
юридичної особи
юридичної
відсотках)
особи
Голова
Долінський
припинено
д/н д/н
12.04.2017
ревізійної
Микола
0.000004
повноваження
д/н
комісії
Петрович
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами
акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі
Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. у зв’язку з
переобранням складу Ревізійної комісії Товариства. Долінський Микола Петрович
(фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в
статутному капіталі емітента 0.000004 %. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25
грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посаді: 5,5 років.
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
батькові
частки в
фізичної особи або
фізичної особи
статутному
ідентифікаційний
або повне
капіталі
код за ЄДРПОУ
найменування
емітента (у
юридичної особи
юридичної
відсотках)
особи
4
5
6

3
Член
припинено
Міклуш Сергій
д/н д/н
12.04.2017
ревізійної
0.000004
повноваження
Миколайович
д/н
комісії
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами
акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі
Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. у зв’язку з
переобранням складу Ревізійної комісії Товариства. Міклуш Сергій Миколайович (фізична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному
капіталі емітента 0,000004%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,25 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 5,5 років
Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
батькові
частки в
(призначено,
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
Член
Макєєва
припинено
д/н д,н
12.04.2017
ревізійної
Оксана
11.99
повноваження
д/н
комісії
Тарасівна
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято черговими Загальними зборами
акціонерів 12.04.2017 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі
Протоколу № 1 чергових Загальних зборів акціонерів від 12.04.2017 р. у зв’язку з
переобранням складу Ревізійної комісії Товариства. Макєєва Оксана Тарасівна (фізична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному
капіталі емітента 11,99%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 663261.50 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: 5,5 років

Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
1
2
3
4
5
6
Член
Демчишен
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Наглядової
Михайло
6.88
д/н
ради
Григорович
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів
акціонерів від 12.04.2017 р. Демчишен Михайло Григорович (фізична особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента
6,88%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 380703.50 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: директор ТОВ "Подільський пісок", директор ТОВ "Клуб мисливців Поділля",
голова наглядової ради ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр"
Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
Член
Крижановський
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Наглядової
Віктор
6.88
д/н
ради
Володимирович
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів
акціонерів від 12.04.2017 р. Крижановський Віктор Володимирович (фізична особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі
емітента 6,88%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 380703.50 грн. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або
групи акціонерів. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "АККАД", директор ТОВ "Золотий фазанВ", член наглядової ради ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр".

Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
1
2
3
4
5
6
Член
Шевченко
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Наглядової
Тарас
3.92
д/н
ради
Григорович
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів
акціонерів від 12.04.2017 р. Шевченко Тарас Григорович (фізична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 3.92%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 216890 грн. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
директор ТОВ "Буд-Мобіл", член наглядової ради ПАТ "Старокостянтинівський
спеціалізований кар"єр"
Прізвище,
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
батькові
частки в
фізичної особи або
фізичної особи
статутному
Посада
ідентифікаційний
або повне
капіталі
код за ЄДРПОУ
найменування
емітента (у
юридичної особи
юридичної
відсотках)
особи
Член
Долінський
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Ревізійної
Микола
0.000004
д/н
комісії
Петрович
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів
акціонерів від 12.04.2017 р. Долінський Микола Петрович (фізична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента
0.000004%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0.25 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: директор ТОВ "Будінтеркомплект", голова ревізійної комісії ПАТ
"Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр".
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)

Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
обрано або
дії
припинено
повноваження)
1

2

Посада

Прізвище,
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
батькові
частки в
фізичної особи або
фізичної особи
статутному
ідентифікаційний
або повне
капіталі
код за ЄДРПОУ
найменування
емітента (у
юридичної особи
юридичної
відсотках)
особи
4
5
6

3
Член
Міклуш Сергій
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Ревізійної
0.000004
Миколайович
д/н
комісії
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів
акціонерів від 12.04.2017 р. Міклуш Сергій Миколайович (фізична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента
0.000004%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0.25 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: менеджер в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами ТОВ "Грін Лайт
Груп", член ревізійної комісії ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр"
Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
Член
Макєєва
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Ревізійної
Оксана
11.99
д/н
комісії
Тарасівна
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято черговими Загальними зборами акціонерів 12.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу № 1 чергових Загальних зборів
акціонерів від 12.04.2017 р. Макєєва Оксана Тарасівна (фізична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 11.99%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 663261.50 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: економіст ТОВ "Старокостянтинівський кар"єр", член ревізійної комісії ПАТ
"Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр".

Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
1
2
3
4
5
6
Голова
Демчишен
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Наглядової
Михайло
6.88
д/р
ради
Григорович
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради товариства 12.04.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу засідання Наглядової ради
товариства 12.04.2017 р. Демчишен Михайло Григорович (фізична особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 6,88%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 380703.50 грн. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів.
Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: директор ТОВ "Подільський пісок", директор ТОВ "Клуб мисливців Поділля",
голова наглядової ради ПАТ "Старокостянтинівський спеціалізований кар"єр"
Прізвище,
Зміни
ім'я, по
Розмір
Паспортні дані
(призначено,
батькові
частки в
Дата
фізичної особи або
звільнено,
фізичної особи
статутному
вчинення
Посада
ідентифікаційний
обрано або
або повне
капіталі
дії
код за ЄДРПОУ
припинено
найменування
емітента (у
юридичної особи
повноваження)
юридичної
відсотках)
особи
Голова
Долінський
д/н д/н
12.04.2017
обрано
Ревізійної
Микола
0.000004
д/н
комісії
Петрович
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Ревізійної комісії Товариства 12.04.2017
р. Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу засіданні Ревізійної комісії
Товариства 12.04.2017 р. Долінський Микола Петрович (фізична особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних) володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.000004%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0.25 грн. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає. Не є представником акціонера або групи акціонерів. Строк, на
який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
директор ТОВ "Будінтеркомплект", голова ревізійної комісії ПАТ "Старокостянтинівський
спеціалізований кар"єр".

