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 правлiння
(посада)

(підпис)
М.П.

Романюк Володимир Вiталiйович
(прізвище та ініціали керівника)
04.05.2017
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Старокостянтинiвський спецiалiзований кар’єр»
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
31134, Хмельницька обл, Старокостянтинiвський р-н, с.Красносiлка, вул. Кар"єрна,
буд. 26
4. Код за ЄДРПОУ
05471885
5. Міжміський код та телефон, факс
0385432476 0385432476
6. Електронна поштова адреса
pat-stkkaryer@ukrgranit.org

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

04.05.2017
(дата)

2. Повідомлення
опубліковано у*

3. Повідомлення
розміщено на сторінці

№86, Бюллетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку»
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
www.ukrgranit.org
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.05.2017
(дата)
11.05.2017
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
Посада
обрано або
дії
припинено
повноваження)

припинено
Голова
04.05.2017
повноваження правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
Паспортні дані
фізичної особи фізичної особи або
або повне
ідентифікаційний
найменування
код за ЄДРПОУ
юридичної
юридичної особи
особи
Романюк
Володимир
Вiталiйович

д/н д/н
д/н

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

0.0000

Зміст інформації:
Припинено повноваження голови правлiння Романюка Володимира Вiталiйовича на пiдставi
рiшення Наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр" вiд 04.05.2017
р. у звязку з необхiднiстю переобрання складу правлiння. Строк, протягом якого особа
перебувала на посадi: 5,5 рокiв.Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних.
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
Посада
обрано або
дії
припинено
повноваження)

Прізвище, ім'я,
по батькові
Паспортні дані
фізичної особи фізичної особи або
або повне
ідентифікаційний
найменування
код за ЄДРПОУ
юридичної
юридичної особи
особи

припинено
Член
04.05.2017
повноваження правлiння

Крижановський
Сергiй
Володимирович

д/н д/н
д/н

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

1.919955

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правлiння Крижановського Сергiя Володимирови на пiдставi
рiшення Наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр" вiд 04.05.2017
р. у звязку з необхiднiстю переобрання складу правлiння. Строк, протягом якого особа
перебувала на посадi: 5,5 рокiв. Посадова особ аволодiє часткою в статутному капiталi емiтента
1.919955 %. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 106153.00 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

04.05.2017

припинено
Член
повноваження правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
Паспортні дані
фізичної особи фізичної особи або
або повне
ідентифікаційний
найменування
код за ЄДРПОУ
юридичної
юридичної особи
особи
Макорта
Микола
Дмитрович

д/н д/н
д/н

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

0.00000

Зміст інформації:
Припинено повноваження члена правлiння Макорти Миколи Дмитровича на пiдставi рiшення
Наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр" вiд 04.05.2017 р. у
звязку з необхiднiстю переобрання складу правлiння. Строк, протягом якого особа перебувала
на посадi: 5,5 рокiв. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
Посада
обрано або
дії
припинено
повноваження)

04.05.2017

обрано

Голова
правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
Паспортні дані
фізичної особи фізичної особи або
або повне
ідентифікаційний
найменування
код за ЄДРПОУ
юридичної
юридичної особи
особи
Романюк
Володимир
Вiталiйович

д/н д/н
д/н

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

0.00000

Зміст інформації:
Обрано Романюка Володимира Вiталiйовича на посаду Голови правлiння на пiдставi рiшення
Наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр" вiд 04.05.2017 р. Не є
представником акцiонера або групи акцiонерiв. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння ПАТ
"Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр". Посадова особа часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

04.05.2017

обрано

Член
правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
Паспортні дані
фізичної особи фізичної особи або
або повне
ідентифікаційний
найменування
код за ЄДРПОУ
юридичної
юридичної особи
особи
Орєхова
Валентина
Михайлiвна

д/н д/н
д/н

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

0.00000

Зміст інформації:
Обрано Орєхову Валентину Михайлiвну на посаду члена правлiння на пiдставi рiшення
Наглядової ради ПрАТ "Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр" вiд 04.05.2017 р. Не є
представником акцiонера або групи акцiонерiв. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:iнженер з охорони працi ПАТ
"Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр", заступник голови правлiння ПАТ
"Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр". Посадова особа часткою в статутному
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Зміни
(призначено,
Дата
звільнено,
вчинення
Посада
обрано або
дії
припинено
повноваження)

04.05.2017

обрано

Член
правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
Паспортні дані
фізичної особи фізичної особи або
або повне
ідентифікаційний
найменування
код за ЄДРПОУ
юридичної
юридичної особи
особи
Дерун
Валентина
Iванiвна

д/н д/н
д/н

Розмір частки в
статутному капіталі
емітента (у відсотках)

0.00000

Зміст інформації:
Обрано Дерун Валентину Iванiвну на посаду члена правлiння на пiдставi рiшення Наглядової
ради ПрАТ "Старокостянтинiвський спецiалiзований кар"єр" вiд 04.05.2017 р. Не є
представником акцiонера або групи акцiонерiв. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ДП "КонтактЕлектро" ВАТ "Хмельницька СПМК-578", головний бухгалтер ПАТ "Старокостянтинiвський
спецiалiзований кар"єр". Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

