
        Додаток 28  
        до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів  

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ) 

 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  
(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 

 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента  Публiчне акцiонерне товариство  
"Янцiвський гранiтний кар'єр" 

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  05467607 
3. Місцезнаходження емітента 70050  Запорiзька область, Вiльнянський район, с.Кам'яне, 

вул.Зелена, буд.30 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента  (06143) 9-72-46, 9-71-42 
5. Електронна поштова адреса емітента  05467607@sodruzhestvo.com.ua, info@yantsevo.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації  

www.yantsevo.bgs.kh.ua 

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 
 

2. Текст повідомлення 
Голова Наглядової ради Чорний Олександр Володимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
обрано на ту саму посаду (переобрано) 01.04.2019 (дата вчинення дiї 01.04.2019). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особу обрано до наступних рiчних зборiв. 
Останнi 5 рокiв особа обiймала посади корпоративного директора, директора департаменту корпоративних прав. 
Рiшення про обрання на посаду прийнято Наглядовою радою (протокол засiдання вiд 01.04.2019) пiсля обрання його 
загальними зборами (протокол вiд 01.04.2019). 
Посадова особа є представником акцiонера KENNINGTON INVESTMENTS LIMITED (код 218785, Кiпр, Нiкосiя). 
 
Член наглядової ради Баш Вiталiй Олександрович (особа не недала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на ту 
саму посаду (переобрано) 01.04.2019 (дата вчинення дiї 01.04.2019). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особу обрано до наступних рiчних зборiв. 
Останнi 5 рокiв особа обiймала посаду директора.  
Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 01.04.2019). 
Посадова особа є представником акцiонера BAXTERSTONE ENGENEERING LIMITED (код 216516, Кiпр, Нiкосiя). 
  
Член наглядової ради Малиш Яна Миколаївна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрано на ту саму 
посаду (переобрано) 01.04.2019 (дата вчинення дiї 01.04.2019). 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особу обрано до наступних рiчних зборiв. 
Останнi 5 рокiв особа обiймала посади фiнансового директора, директора. 
Рiшення прийнято загальними зборами (протокол вiд 01.04.2019). 
Посадова особа є представником акцiонера Loganson Enterprises Limited (код 209550, Кiпр, Нiкосiя). 
 
 

3. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно з законодавством.  
 
2. Найменування посади. 
Директор _________________ Савченко Андрiй Олександрович 
           (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
   
  _____________________________________ 
                                  (дата) 
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