
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Директор       Стрельцов Володимир Iзосимович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  М.П.  
01.12.2017 

(дата) 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Слов'янський крейдо-вапняний завод" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

84162, смт. Черкаське, - 

4. Код за ЄДРПОУ 

00290587 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0676216756 - 

6. Електронна поштова адреса 

pratskvz@ukr.net 

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 04.12.2017 

 (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 232 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 06.12.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 
www.smiz.com.ua в мережі Інтернет 06.12.2017 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

вчинення 

дії 

Зміни 

(призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір 

частки в 

статутному 

капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.11.2017 
припинено 

повноваження 

Головний 

бухгалтер 

Iсик Людмила 

Миколаївна 
- - 0 

Зміст інформації: 

Згiдно Наказу №63к вiд 30.11.2017р. Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" надано оплачувану 

вiдпустку у зв'язку з вагiтнiстю та пологами головному бухгалтеру Iсик Людмилi Миколаївнi з 01.12.2017р по 05.04.2018р. Яка не володiє 

часткою у статутному капiталi на момент вiдпустки непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, на данiй посадi перебуває 

з 29.09.2009р (загальний строк займаної посади вiсiм рокiв два мiсяцi один день). Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

Виконуючим обов'язки на перiод вiдпустки призначено заступника головного бухгалтера Бутнарь Євгенiю Володимирiвну  

30.11.2017 призначено 

Виконуючий 

обов'язки 

головного 

бухгалтера 

Бутнарь Євгенiя 

Володимирiвна 

- - 

- 
0 

Зміст інформації: 

Згiдно наказу №63к вiд 30.11.2017р. Приватного акцiонерного товариства "Слов'янський крейдо-вапняний завод" призначено виконуючим 

обов'язки головного бухгалтера Бутнарь Євгенiю Володимирiвну на час вiдпустки у зв'язку з вагiтнiстю та пологами головного бухгалтера 

Iсик Людмили Миколаївни з 01.12.2017р по 05.04.2018р. Бутнарь Євгенiя Володимiрiвна часткою у статутному капiталi не володiє, на час 

призначення непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не було, попередня посада яку займала заступник головного бухгалтера.  

 


