
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність електронної та 
паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для 
розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії.  
 

Голова комiсiї з 
припинення        Прокоф'єв Тарас Сергiйович 

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

  М.П.  
22.08.2016 

(дата) 
 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Альмiнський камiнь"  
2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  
3. Місцезнаходження 

49000, мiсто Днiпро, 8 Березня, 1А 
4. Код за ЄДРПОУ 

31549731 
5. Міжміський код та телефон, факс 

(0562)31-37-51 31-37-51 
6. Електронна поштова адреса 

kirichenko@std.dp.ua  
 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.08.16 

 (дата) 
2. Повідомлення опубліковано у*   

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці www.alma-stone.com в мережі Інтернет  
 (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 

22.08.2016 припинено 
повноваження 

Голова 
правлiння  

Прокоф'єв Тарас 
Сергiйович 

АК 069865 
23.03.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України у 

Днiпропетровськi йобластi  
0 

Зміст інформації: 

22 серпня 2016 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Альмiнський камiнь» у зв’язку з необхiднiстю обрання 
Загальними зборами комiсiї з припинення Товариства, прийнято рiшення про припинення повноваження Голови Правлiння Прокоф'єва Тараса 
Сергiйовича (паспорт АК 069865, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 23 березня 1998 року). Не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента. Обiймав дану посаду з 29 квiтня 2011 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

22.08.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Правлiння  Пiскун Ольга Львiвна  

АК 563385 
02.07.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України у 

Днiпропетровськiй областi  
0 

Зміст інформації: 

22 серпня 2016 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Альмiнський камiнь» у зв’язку з необхiднiстю обрання 
Загальними зборами комiсiї з припинення Товариства, прийнято рiшення про припинення повноваження Члена Правлiння Пiскун Ольги 
Львiвни (паспорт АК 563385, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 02 липня 1999 року). Не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента. Обiймала дану посаду з 29 квiтня 2011 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

22.08.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Правлiння  

Чорна Оксана 
Володимирiвна 

АК 187395 
14.05.1998 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС 

України у Днiпропетровськiй областi 
0 



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 

Зміст інформації: 

22 серпня 2016 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Альмiнський камiнь» у зв’язку з необхiднiстю обрання 
Загальними зборами комiсiї з припинення Товариства, прийнято рiшення про припинення повноваження Члена Правлiння Чорної Оксани 
Володимирiвни (паспорт АК 187395, виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 14 травня 1998 
року). Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Обiймала дану посаду з 18 квiтня 2014 року. Непогашених судимостей за корисливi 
та посадовi злочини не має. 

22.08.2016 припинено 
повноваження 

Член 
Правлiння  Чайкун Тетяна Леонiдiвна 

АМ 466282 
18.06.2001 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України у 

Днiпропетровськiй областi 
0 

Зміст інформації: 

22 серпня 2016 року Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства «Альмiнський камiнь» у зв’язку з необхiднiстю обрання 
Загальними зборами комiсiї з припинення Товариства, прийнято рiшення про припинення повноваження Члена Правлiння Чайкун Тетяни 
Леонiдiвни (паспорт АМ 466282, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 18 червня 2001 року). Не 
володiє часткою у статутному капiтлi емiтента. Обiймала дану посаду з 18 квiтня 2014 року. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має.  

22.08.2016 обрано 
Голова 

комiсiї з 
припинення  

Прокоф'єв Тарас 
Сергiйович 

АК 069865 
23.03.1998 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України у 

Днiпропетровькiй областi 
0 

Зміст інформації: 

22 серпня 2016 року Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь" прийнято рiшення про припинення 
емiтента шляхом перетворення, у зв’язку з чим обрано Головою комiсiї з припинення Прокоф'єва Тараса Сергiйовича (паспорт АК 069865, 
виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 23 березня 1998 року). Не володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента. Особу обрано на строк до завершення перетворення. Останнi п'ять рокiв обiймав посади: заступник Голови правлiння Закритого 
акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь" по фiнансам; заступник Голови правлiння Приватного акцiонерного товариства "Альмiнський 



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 

камiнь" по фiнансам; в.о. Голови Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь"; в.о. Голови Правлiння Приватного 
акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь"; Голова Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь"; Голова 
Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 

22.08.2016 обрано 
Член комiсiї 

з 
припинення  

Пiскун Ольга Львiвна  
АК 563385 

02.07.1999 Жовтневий РВ ДМУ УМВС України у 
Днiпропетровськiй областi  

0 

Зміст інформації: 

22 серпня 2016 року Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь" прийнято рiшення про припинення 
емiтента шляхом перетворення, у зв’язку з чим обрано Членом комiсiї з припинення Пiскун Ольгу Львiвну (паспорт АК 563385, виданий 
Жовтневим РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 02 липня 1999 року). .Не володiє часткою у статутному капiтлi емiтента. 
Особу обрано на строк до завершення перетворення. До обрання обiймала посади: Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Соцiальнi технологiї", Голова Правлiння Закритого акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь"; Член Правлiння Закритого акцiонерного 
товариства "Альмiнський камiнь"; Член Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь". Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. 

22.08.2016 обрано 
Член комiсiї 

з 
припинення  

Чорна Оксана 
Володимирiвна  

АК 187395 
14.05.1998 Амур-Нижньоднiпровський РВ ДМУ УМВС 

України у Днiпропетровськiй областi  
0 

Зміст інформації: 

22 серпня 2016 року Загальними зборами Приватного акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь" прийнято рiшення про припинення 
емiтента шляхом перетворення, у зв’язку з чим обрано Членом комiсiї з припинення Чорну Оксану Володимирiвну (паспорт АК 187395, 
виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України у Днiпропетровськiй областi 14 травня 1998 року). Не володiє часткою у 
статутному капiтлi емiтента. Особу обрано на строк до завершення перетворення. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Головний 
економiст з фiнансової роботи Закритого акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь"; Головний економiст з фiнансової роботи Приватного 
акцiонерного товариства "Альмiнський камiнь". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 



 
 


