
Титульний аркуш Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 

Підтверджую ідентичність та достовірність 

Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів.  

 

Голова правлiння       Рудовський Юрiй Борисович 

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

  
М.П. 

 

27.04.2018 

(дата) 

 

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

нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Нiкопольський хлiбокомбiнат" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Місцезнаходження 

53207, Нiкополь, Першотравнева 22/1 

4. Код за ЄДРПОУ 

00381381 

5. Міжміський код та телефон, факс 

0566 691-660 0566 680-180 

6. Електронна поштова адреса 

office@nhk.com.ua 

 

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

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 
 

 
(дата) 

2. Повідомлення опубліковано у* 
  

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
(дата) 

3. Повідомлення розміщено на сторінці 
 

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 

27.04.2018 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Моршинiн Євген 

Вiкторович  
0 

Зміст інформації: 

Обрано членом Наглядової ради Моршинiна Євгена Вiкторовича , пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський 

хлiбокомбiнат" № 1 вiд 27.04.2018 року, строком на три роки. Моршинiн Євген Вiкторович займав посаду з 07.09.2011 по теперiшнiй час 

займає посаду директора з правових питань та кадрового забезпечення за сумiсництвом на ТОВ «Хлiбозавод № 10» ; з 01.06.2012 по теперiшнiй 

час займає посаду директора з правових питань ТОВ «ДНIПРОМЛИН» . Моршинiн Євген Вiкторович є представником групи акцiонерiв 

Кропова Андрiя Вiкторовича , Борисенко Антона Олександровича, Борисенко Дмитра Вiкторовича, якi в сукупностi володiють iменними 

простими акцiями ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" в кiлькостi 47 592 272 шт., що становить 23,8 % вiд статутного фонду Товариства. 

Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" не володiє. Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа не надає згоди на розголошення пасспортних даних. 

27.04.2018 обрано 

Член 

Наглядової 

ради 

Суконкин Сергiй 

Анатолiйович  
0 

Зміст інформації: 

Обрано членом Наглядової ради Суконкина Сергiя Анатолiйовича , пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський 

хлiбокомбiнат" № 1 вiд 27.04.2018 року, строком на три роки. Суконкин Сергiй Анатолiйович займав посаду водiя автотранспортного засобу 

служби безпеки ТОВ «Ретал Днiпро» ; з 11.06.2013 по теперiшнiй час займає посаду iнспектора з безпеки вiддiлу зовнiшньої безпеки ТОВ 

«ДНIПРОМЛИН» одночасно Директор ТОВ «Iнiтiум 1» з 02.02.2015 р. Суконкин Сергiй Анатолiйович є представником групи акцiонерiв 

Кропова Андрiя Вiкторовича , Борисенко Антона Олександровича, Борисенко Дмитра Вiкторовича, якi в сукупностi володiють iменними 

простими акцiями ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" в кiлькостi 47 592 272 шт., що становить 23,8 % вiд статутного фонду Товариства. 



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 

Часткою в статутному капiталi ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" не володiє. Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi злочини не 

має. Посадова особа не надає згоди на розголошення пасспортних даних 

27.04.2018 обрано 

член 

Наглядової 

ради 

Борисенко Антон 

Олександрович  
6.903180 

Зміст інформації: 

Обрано членом Наглядової ради Борисенко Антона Олександровича , пiдстава: Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський 

хлiбокомбiнат" № 1 вiд 27.04.2018 року, строком на три роки. Борисенко Антон Олександрович займав посади ТОВ «ВСМПО Титан Україна»- 

юрисконсульт, ТОВ Савсервiс Схiд» - юрисконсульт, ДП «Днiпрооптбакалiя» - провiдний юрисконсульт, на даний час займає посаду 

заступника директора з правових питань ТОВ «Днiпромлин» . Борисенко Антон Олександрович є представником групи акцiонерiв Кропова 

Андрiя Вiкторовича , Борисенко Антона Олександровича, Борисенко Дмитра Вiкторовича, якi в сукупностi володiють iменними простими 

акцiями ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" в кiлькостi 47 592 272 шт., що становить 23,8 % вiд статутного фонду Товариства. Частка 

Борисенко Антона Олександровича в статутному капiталi ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" становить 6,9% ( 1380636 шт.) загальна 

номiнальна вартiсть акцiй 345159,00 грн.. Непогашенi судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на 

розголошення пасспортних даних. 

 


