
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 
припинено 

повноваження 

Голова 

Наглядової 

ради 

(незалежний 

директор) 

Моршинiн Євген 

Вiкторович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ "Про акцiонернi товариства", в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження голови 

Наглядової ради(незалежний директор) Моршинiна Євгена Вiкторовича, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський 

хлiбокомбiнат" № 1 вiд 27.04.2018 року.Моршинiн Є.В.перебував на посадi голови Наглядової Ради (незалежний директор) з 28.04.2017 р. по 

27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) 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 паспортних даних. 

27.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

(незалежний 

директор) 

Суконкин Сергiй 

Анатолiйович  
0 

Зміст інформації: 

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ "Про акцiонернi товариства", в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена 

Наглядової ради(незалежний директор) Суконкина Сергiя Анатолiйовича, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський 

хлiбокомбiнат" № 1 вiд 27.04.2018 року Суконкин С.А. перебував на посадi члена Наглядової Ради (незалежний директор) з 28.04.2017 р. по 

27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) 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 паспортних даних. 



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 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Борисенко Дмитро 

Вiкторович  
9.99 

Зміст інформації: 

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ "Про акцiонернi товариства" , в звязку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена 

Наглядової ради Борисенко Дмитра Вiкторовича, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" № 1 вiд 

27.04.2018 року.Борисенко Д.В. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) 

Частка в статутному капiталi ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" становить 9.99%, номiнальна вартiсть 499 500.00 грн.. Непогашенi 

судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних 

27.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Нагядової 

ради 

Кропов Андрiй 

Вiкторович  
6.903180 

Зміст інформації: 

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ "Про акцiонернi товариства", в зв'язку з закiнченням строку повноважень ,припинено повноваження члена 

Наглядової ради Кропова Андрiя Вiкторовича, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" № 1 вiд 

27.04.2018 року Кропов А.В. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) Частка в 

статутному капiталi ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" становить 6.903180 %, номiнальною вартiстю 345159.00 грн.. Непогашенi судимостi 

за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних 

27.04.2018 
припинено 

повноваження 

член 

Наглядової 

ради 

Борисенко Антон 

Олександрович  
6.903180 

Зміст інформації: 

На пiдставi п. 1 ст. 53 ЗУ "Про акцiонернi товариства", в зв'язку з закiнченням строку повноважень, припинено повноваження члена 



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 

Наглядової ради Борисенко Антона Олександровича, пiдстава: Рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" № 1 

вiд 27.04.2018 року, Борисенко А.О. перебував на посадi члена Наглядової Ради з 28.04.2017 р. по 27.04.2018 р. (перебував на посадi один рiк) 

Частка в статутному капiталi ПрАТ "Нiкопольський хлiбокомбiнат" становить 6.903180 %, номiнальна вартiсть 345159.00 грн.. Непогашенi 

судимостi за корисловi та посадовi злочини не має. Посадова особа не надає згоди на розголошення паспортних даних. 

 


