
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.  

Директор       Іващенко М. М. 

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

  М.П.  
30.09.2015 

(дата) 

Особлива інформація емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У ФОРМI ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТАЛ ХОЛДIНГ"  

2. Організаційно-правова 
форма емітента Спільне підприємство 

3. Місцезнаходження 
емітента 03039 м. Київ Саперно-Слобідський проїзд, буд. 30 

4. Код за ЄДРПОУ 19121597 
5. Міжміський код та 
телефон, факс (044) 461-54-72 525-15-12 

6. Електронна поштова 
адреса  

7. Вид особливої 
інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 30.09.2015 

 (дата) 

2. Повідомлення 187 Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку" 02.10.2015 

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

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.metal-holding.kiev.ua в мережі Інтернет 30.09.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 



Дата 
вчинення 

дії  

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено) 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної особи 

або повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Паспортні дані фізичної 
особи або 

ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.09.2015 звільнено Директор 
Іващенко 
Максим 

Миколайович 

ТТ 101652 
04.04.2012 Деснянським 
РУ ГУ МВС України у м. 

Києві 

0 

Зміст інформації: 
Рішення про звільнення прийнято Учасниками Загальних Зборів (Протокол № 10 від 
30.09.2015 р.). Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів. 
Посадова особа Іващенко Максим Миколайович (паспорт: серія ТТ номер 101652 виданий 
04.04.2012 р. Деснянським РУ ГУ МВС України у м. Києві), яка займала посаду Директор, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 
роки 4 місяці. На посаду обрано іншу особу. 

30.09.2015 призначено Директор 
Сайгаченко 

Лариса 
Віталіївна 

СО 201395 
07.09.1999 Подільським 

РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 

0 

Зміст інформації: 
Рішення про призначення прийнято Учасниками Загальних Зборів (Протокол №10 від 
30.09.2015 р.). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів. Посадова особа Сайгаченко Лариса Віталіївна (паспорт: серія СО номер 201395 
виданий 07.09.1999 р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду 
Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: необмежено. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ 
"Гулянецький щебзавод". 

30.09.2015 звільнено Головний 
бухгалтер 

Українець 
Тетяна 

Леонідівна 

СМ 210014 
16.12.1999 Ірпінським 
МВГУ МВС України в 

Київській облості 

0 

Зміст інформації: 
Рішення про звільнення прийнято Участниками Загальних Зборів (Протокол № 10 від 
30.09.2015 р.). Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів. 
Посадова особа Українець Тетяна Леонідівна (паспорт: серія СМ номер 210014 виданий 
16.12.1999 р. Ірпінським МВГУ МВС України в Київській облості), яка займала посаду 
Головний бухгалтер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 
особа перебувала на посаді: 14 років. На посаду обрано іншу особу. 

30.09.2015 призначено Головний 
бухгалтер 

Куклін Ігор 
Володимирович 

ЕО 278227 
14.01.1997 

Кривоозерським РВ 
УМВС України в 

0 



Дата 
вчинення 

дії  

Зміни 
(призначено 

або 
звільнено) 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної особи 

або повне 
найменування 

юридичної 
особи 

Паспортні дані фізичної 
особи або 

ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Володіє 
часткою в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
Миколаївській області 

Зміст інформації: 
Рішення про призначення прийнято Учасниками Загальних Зборів (Протокол №10 від 
30.09.2015 р.). Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних 
зборів. Посадова особа Куклін Ігор Володимирович (паспорт: серія ЕО номер 278227 
виданий 14.01.1997 р. Кривоозерським РВ УМВС України в Миколаївській області), 
призначена на посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: необмежено. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: заступник головного бухгалтера СП "Метал Холдинг". 
 


