
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 
 

26.05.2020 
(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 4 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами). 

 
Директор    Бельський В.В. 

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента) 

 

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

 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
 Публічне акціонерне товариство "Гайворонський спеціалізований кар'єр" 
2. Організаційно-правова форма: 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження: 
 26300, Кіровоградська обл., місто Гайворон, Карєр'ський 
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
 20657268 
5. Міжміський код та телефон, факс: 
 052545-00-84, 052545-01-25 
6. Адреса електронної пошти: 
 tsv11111@ukr.net 
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00001/APA 
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію 
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 
 Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 
21676262, Україна, DR/00002/ARM 
 

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

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку 

http://www.gsk.co.ua 26.05.2020 
(URL-адреса веб-сайту) (дата) 



Відомості про зміну типу акціонерного товариства 
 

№ з/п 
 Дата 

вчинення 
дії 

Повне найменування акціонерного 
товариства до зміни 

Повне найменування акціонерного 
товариства після зміни 

1 2 3 4 

1 25.05.2020 Публічне акціонерне товариство 
"Гайворонський спеціалізований кар'єр" 

Акціонерне товариство "Гайворонський 
спеціалізований кар'єр" 

Зміст інформації: 

 Прийняття рішення про зміну типу товариства. 
Слухали- члена наглядової ради  ПАТ " Гайворонський спецкар'єр" Зубарєва Олега Олексійовича. 
Голосування проводилось з використанням бюлетеня № 10. 
Підрахунок голосів по десятому питанню здійснила  лічильна комісія у складі 
Лукавецька В.П.-голова комісії. 
Пилипишина Л.О.-член комісії; 
Одайська Т.Г.-член комісії.; 
Інших пропозицій та зауважень від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло. Пропозиція винесена на 
голосування. 
Проект рішення : 
 Визначити тип акціонерного товариства " Гайворонський спецкар'єр"  -приватне. 
Змінити назву з Публічного акціонерного товариства  " Гайворонський спеціалізований кар'єр" на Акціонерне 
товариство  " Гайворонський спеціалізований кар'єр". 
Підсумки голосування: 
"ЗА"-5761226 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій. 
"ПРОТИ"-0 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій. 
"УТРИМАВСЯ"-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій. 
Не брали участь у голосуванні-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для 
участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій. 
За бюлетенями, визнаними недійсними-0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками  голосуючих простих іменних акцій. 
Прийняте рішення: 
Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 
Змінити найменування Товариства: 
- повне  найменування українською мовою з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО  "ГАЙВОРОНСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР'ЄР". 
- скорочене найменування українською мовою - з ПАТ "ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" на АТ 
"ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" ; 
- повне найменування російською мовою -  з ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЙВОРОНСКИЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР" на АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЙВОРОНСКИЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР"; 
- скорочене найменування російською мовою - з ПАО "ГАЙВОРОНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР" на АО 
"ГАЙВОРОНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР"; 
- повне найменування англійською мовою - з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "GAYVORONSKY 
SPECIALIZIROVANY KARIER" на JOINT STOCK COMPANY "GAYVORONSKY SPECIALIZIROVANY KARIER"; 
- скорчене найменування англійською мовою - з PJSC "GAYVORONSKY SPECKARIER" на JSC 
"GAYVORONSKY SPECKARIER". 
Протокол загальни зборів акціонерів ПАТ "Гайворонський спецкар'єр" за № 1/2020 від 03.04.2020 р. 
 

 


