
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
 
  1. Загальні відомості 
 
1.1   Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Кременчуцьке 

кар'єроуправління "Кварц" 
1.2   Організаційно-правова форма емітента:  акціонерне товариство 
1.3   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 35328439 
1.4   Місцезнаходження емітента: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 85 
1.5   Міжміський код, телефон та факс емітента: (05366) 5-15-34 
1.6   Електронна поштова адреса емітента:  kky_kvarz@ukrpost.ua 
1.7   Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.kvarc.pat.ua 
1.8   Вид особової інформації:   Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 
2. Текст повідомлення 

Рішенням  Загальних зборів  акціонерів  ПАТ  «Кременчуцьке  кар'єроуправління  «Кварц»  
(протокол від 11.04.2013 р. ):  
У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Ревізійної комісії обрано: 
 членом Ревізійної комісії Полосухіну Світлану Анатоліївну паспорт серія КН № 309220 
виданий 18.02.1997 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. Призначена на 
посаду  строком на три роки до проведення чергових Загальних зборів. Розмір пакета акцій - 
739 акцій, що становить 4,745% в статутному капіталі емітента.  Попередня посада – з 
05.05.2009 р. заступник директора з фінансів та економіки ЗАТ «ККУ «Кварц», з 19.05.2010 р. 
Голова Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ) «ККУ «Кварц».  Непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
має; 
 членом Ревізійної комісії Яковця Євгена Леонідовича паспорт серія КН № 121278 виданий 
14.06.1996 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. Призначена на посаду  
строком на три роки до проведення чергових Загальних зборів. Розмір пакета акцій - 500 акцій, 
що становить 3,21% в статутному капіталі емітента.  Попередня посада – з 01.07.2007 р. 
начальник відділу кадрів ЗАТ  «ККУ «Кварц», з 19.05.2010 р. член Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ) 
«ККУ «Кварц».  Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та 
злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має; 
 членом Ревізійної комісії Лубенець Марину Сергіївну паспорт серія КО № 510348 виданий 
01.08.2003 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. Призначена на посаду  
строком на три роки до проведення чергових Загальних зборів. Розмір пакета акцій - 40 акцій, 
що становить 0,26% в статутному капіталі емітента.  Попередня посада – з 01.09.2009 р. 
начальник планово-економічного відділу ЗАТ «ККУ «Кварц», з 19.05.2010 р. член Ревізійної 
комісії ЗАТ (ПАТ) «ККУ «Кварц».  Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих 
мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має. 
Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ККУ «Кварц» від 11.04.2013 р. (протокол № 2) обрано 
Головою Ревізійної комісії Полосухіну Світлану Анатоліївну паспорт серія КН № 309220 
виданий 18.02.1997 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. Призначена на 
посаду  строком на три роки до проведення чергових Загальних зборів. Розмір пакета акцій - 
739 акцій, що становить 4,745% в статутному капіталі емітента.  Попередня посада – з 
05.05.2009 р. заступник директора з фінансів та економіки ЗАТ «ККУ «Кварц», з 19.05.2010 р. 
Голова Ревізійної комісії ЗАТ (ПАТ) «ККУ «Кварц».  Непогашеної судимості за злочини, 
вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не 
має. 
 

             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   Директор                     ___________________              ______Федотов Г.І.________ 
     (  підпис  )       (   призвище та ініціали керівника  ) 
     М.П.    ___12.04.2013______ 
          ( дата ) 


