
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.  

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ 

ДИРЕКТОР 
      

АНГЕЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 

АНАТОЛIЙОВИЧ 

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

  
М.П. 

 

11.11.2014 

(дата) 

 

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

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Місцезнаходження 

94404, МIСТО КРАСНОДОН, ВУЛИЦЯ КОМСОМОЛЬСЬКА, БУДИНОК 5 

4. Код за ЄДРПОУ 

32363486 

5. Міжміський код та телефон, факс 

(06435) 97542 (06435) 65146 

6. Електронна поштова адреса 

Vladimir.Kondratev@krasnodoncoal.com 



 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.11.2014 

 
(дата) 

2. Повідомлення 216 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 14.11.2014 

опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці http://coal.metinvestholding.com/ru/about/info в мережі Інтернет 14.11.2014 

 
(адреса сторінки) 

 
(дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Дата 

прийняття 

рішення 

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 

07.11.2014 призначено 
ГОЛОВНИЙ 

БУХГАЛТЕР 

БIКЯШЕВА ОЛЕНА 

ОЛЕКСАНДРIВНА 

ЕМ 152242 

22.03.1999 Краснодонським МВ УМВС України в 

Луганськiй областi 

0 

Зміст інформації: 

Наказом Генерального директора Товариства вiд 07.11.2014 року № 475/к Бiкяшеву Олену Олександрiвну тимчасово призначено головним 

бухгалтером Товариства з 08.11.2014 року по 07.12.2014 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом останнiх п'яти рокiв Бiкяшева О.О. обiймала наступнi посади: заступник головного бухгалтера з оподаткування, заступник головного 

бухгалтера - начальник вiддiлу з оподаткування, заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлу по облiку банкiвських та розрахункових 

операцiй, начальник вiддiлу по облiку банкiвських та розрахункових операцiй, заступник начальника вiддiлу зведеної звiтностi та методологiї 

ПАТ "КРАСНОДОНВУГIЛЛЯ". 

Часткою в Статутному капiталi Товариства не володiє. 

 


