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Текст повідомлення: 
Згідно рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Мало-Бузуківський гранітний кар’єр» від 29.04.2011 року (протокол №2 
від 29.04.2011 року) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента:
 ЗВІЛЬНЕНО
 - члена Наглядової ради Коваля Бориса Івановича (паспорт: серія НС №748982, виданий 21.01.2000 року Придніпровським 
РВ УМВС України в Черкаській області), володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,10 %, обіймав посаду з 
10.04.2009 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Нікого не призначено на 
посаду замість звільненої особи, у зв’язку зі зменшенням кількості членів Наглядової ради.
 - члена Наглядової ради Ліхачову Валентину Олександрівну (паспорт: серія НЕ, № 111525
 виданий 10.02.2004 року Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області), володіє часткою в статутному капіталі 
емітента в розмірі 0,1%, обіймала посаду з 08.09.2009 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає. Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, у зв’язку зі зменшенням кількості членів 
Наглядової ради.
 - члена Правління Шаповал Ольгу Петрівну, (паспорт: серія НС №858393, виданий 17.10.2000 року Соснівським РВ УМВС 
України в Черкаській області), часткою в статутному капіталі емітента не володіє, обіймала посаду з 10.04.2009 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 - голову Ревізійної комісії Тищенко Ніну Петрівну,(паспорт: серія НС №058585,виданий 07.02.2001 року Придніпровським 
РВ УМВС України в Черкаській області), часткою в статутному капіталі емітента не володіє, обіймала посаду з 10.04.2009 
року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 -члена Ревізійної комісії Проценко Лідію Іванівну,(паспорт НС 173220,виданий 07.10.1996 року Смілянським МРВ УМВС 
України в Черкаській області), часткою в статутному капіталі емітента не володіє, обіймала посаду з 10.04.2009 року. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
 ПРИЗНАЧЕНО
 - члена Правління Тищенко Ніну Петрівну,(паспорт: серія НС №058585,виданий 07.02.2001 року Придніпровським РВ 
УМВС України в Черкаській області), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Протягом своєї діяльності 
обіймала наступні посади: бухгалтер, головний бухгалтер.заступник бухгалтера.Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини немає.Призначена на строк: 3 роки. 
 - голова Ревізійної комісії Ковтун Володимир Миколайович( паспорт:НС № 909415, виданий 14.12.2000 року Кам’янецьким 
РВ УМВС України в Черкаській області), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Протягом своєї діяльності 
обіймав наступні посади: економіст, фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів,бухгалтер.Посадова особа 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає.Призначений на строк: 3 роки. 
 - члена Ревізійної комісії Шаповал Ольгу Петрівну (паспорт: серія НС №858393, виданий 17.10.2000 року Соснівським РВ 
УМВС України в Черкаській області), часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Протягом своєї діяльності 
обіймала наступні посади: учень-кравець шкіряно-галантерейних виробів, кравець шкіряно-галантерейних виробів, 
лаборант, оператор РІОС, бухгалтер, касир ощадної каси, інженер з нормування праці та заробітної плати, інженер 2-ої 
категорії сектору нормування праці, інженер 1-ої категорії сектору обслуговуючих галузей, бухгалтер-економіст, економіст, 
бухгалтер 2-ої категорії з обліку матеріалів, бухгалтер-касир, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Призначена на строк: 3 роки.

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе 
відповідальність згідно законодавства:
 голова правління Ніжніков Володимир Миколайович


