
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю) емітента 

 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 
І. Загальні відомості 

1.Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Кременчуцьке кар'єроуправління 
"Кварц" 
2.Код за ЄДРПОУ: 35328439 
3.Місцезнаходження: 39631, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Київська, 85 
4.Міжміський код, телефон та факс: (05366) 5-15-34, (0536) 77-77-27 
5.Електронна поштова адреса: kky_kvarz@ukrpost.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.kvarc.pat.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. 
 

ІІ. Текст повідомлення 
Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ККУ «Кварц»  (протокол від 19.04.17 р.) у зв’язку з 
закінченням терміну дії повноважень: 
1. Припинено повноваження: 
- Голови Наглядової ради Легкого Івана Семеновича, паспорт КН 642447 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 19.05.98 р. На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій ПАТ 
«ККУ «Кварц» - 170 акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 1,0915% в статутному капіталі емітента; 
- члена Наглядової ради Радченко Анатолія Iвановича, паспорт КН 785747 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 24.11.98 р. На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій ПАТ 
«ККУ «Кварц» - 155 акцій на загальну суму 7750,0 грн., що становить 0,995% в статутному капіталі емітента; 
- члена Наглядової ради Абрамика Володимира Ярославовича, паспорт КО 944216 Крюківським РВ у 
м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 05.12.13 р. На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. 
Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 1377 акцій на загальну суму 68850,0 грн., що становить 8,84% в 
статутному капіталі емітента; 
- члена Наглядової ради Кушнiренко Дмитра Миколайовича, паспорт КН 536981 Автозаводським РВ КМУ 
УМВС України в Полтавській обл. 09.01.98 р. На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій 
ПАТ «ККУ «Кварц» - 150 акцій на загальну суму 7500,0 грн., що становить 0,96% в статутному капіталі емітента; 
- члена Наглядової ради Обiщенко Олега Миколайовича, паспорт КН 596352 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 03.03.98 р. На посаді перебував з 11.04.14 р. по 19.04.17 р. Розмір пакета акцій ПАТ 
«ККУ «Кварц» - 20 акцій на загальну суму 1000,0 грн., що становить 0,128% в статутному капіталі емітента. 
2. Обрано Наглядову раду Товариства строком на 3 роки (до проведення річних Загальних зборів): 
- член Наглядової ради Легкий Іван Семенович, паспорт КН 642447 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в 
Полтавській обл. 19.05.98 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: з 
01.05.09 р. –  головний механік кар’єроуправління; з 30.03.11 р. Голова Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ 
«КВАРЦ». Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 170 акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 
1,0915% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером ПАТ «ККУ «Кварц», не є представником 
акціонера (групи акціонерів) ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним директором; 
- член Наглядової ради Радченко Анатолій Iванович, паспорт КН 785747 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавській обл. 24.11.98 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ 
«Кварц»: з 01.05.09 р. - начальник транспортного цеху; з 30.03.11 р. - член Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ 
«КВАРЦ». Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 155 акцій на загальну суму 7750,0 грн., що становить 
0,995% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером ПАТ «ККУ «Кварц», не є представником 
акціонера (групи акціонерів) ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним директором; 
- член Наглядової ради Абрамик Володимир Ярославович, паспорт КО 944216 Крюківським РВ у м.Кременчуці 
УДМС України в Полтавській обл. 05.12.13 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) 
«ККУ «Кварц»: з 01.05.09 р. - заступник директора з маркетингу та збуту; з 30.03.11 р. - член Наглядової ради ПАТ 
(ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ». Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 1377 акцій на загальну суму 68850,0 грн., що 
становить 8,84% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером ПАТ «ККУ «Кварц», не є 
представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним директором; 
- член Наглядової ради Яковенко Віктор Іванович, паспорт КО 375317 Автозаводським РВ КМУ УМВС України 
в Полтавськiй обл. 12.04.02 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: з 
23.10.95 р. - начальник дробильно-сортувального цеху. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 200 акцій на 
загальну суму 10000,0 грн., що становить 1,284% в статутному капіталі емітента. Посадова особа є акціонером 
ПАТ «ККУ «Кварц», не є представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ «ККУ «Кварц», не є незалежним 
директором; 
- член Наглядової ради Синьоокий Юрій Анатолійович, паспорт КН 284616 Автозаводським РВ КМУ УМВС 
України в Полтавськiй обл. 13.12.96 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ 
«Кварц»: з 02.08.10 р. начальник відділу матеріально-технічного забезпечення. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ 
«Кварц» - 30 акцій на загальну суму 1500,0 грн., що становить 0,1926% в статутному капіталі емітента. Посадова 
особа є акціонером ПАТ «ККУ «Кварц», не є представником акціонера (групи акціонерів) ПАТ «ККУ «Кварц», не є 
незалежним директором. 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ККУ «Кварц» (протокол №4 від 19.04.17 р.) обрано Головою Наглядової ради 
Легкого Івана Семеновича, паспорт КН 642447 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській обл. 
19.05.98 р. Протягом останніх 5 років займав наступні посади на ПАТ (ЗАТ) «ККУ «Кварц»: з 01.05.09 р. –  



головний механік кар’єроуправління;  з 30.03.11 р. Голова Наглядової ради ПАТ (ЗАТ) «ККУ «КВАРЦ». Розмір 
пакета акцій ПАТ «ККУ «Кварц» - 170 акцій на загальну суму 8500,0 грн., що становить 1,0915% в статутному 
капіталі емітента. 
У зв’язку із закінченням строку дії повноважень Директора, обрано Директором Федотова Геннадія Івановича, 
паспорт КО 944217 Крюківським РВ у м.Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 05.12.13 р. строком на 5 
років (до проведення річних Загальних зборів). На посаді перебував з 11.04.12 р. по 19.04.17 р. Протягом останніх 
5 років займав наступні посади на ПАТ «ККУ «Кварц»: з 16.02.06 р. – Директор. Розмір пакета акцій ПАТ «ККУ 
«Кварц» - 5497 акцій на загальну суму 274850,0 грн., що становить 35,2937% в статутному капіталі емітента. 
Всі посадові особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері 
господарської, службової діяльності, не мають. 
 

ІІІ. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що 
вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади 
           Директор         ___________________                                ______Федотов Г.І.________ 
             (  підпис  )            ( ініціали та прізвище керівника  ) 
 
     М.П.    ___20.04.2017 ______ 
          ( дата ) 
 
 
 
 
 


