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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 

1. Загальні відомості 
 

 1.1. Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра 
України» 
 1.2. Акціонерне товариство 
 1.3. Код за ЄДРПОУ 31169745 
 1.4. м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 54 
 1.5. (044) 454-15-00, факс (044) 456-13-56 
 1. 6.  post@nadraukrayny.com.ua 
 1.7. Зміна складу посадових осіб Національної акціонерної компанії "Надра 
України" 

2. Текст повідомлення 
 

17.03.2015 року Національна акціонерна компанія «Надра України» 
отримала наказ Державної служби геології та надр України № 34 «Про 
внесення змін до наказу Держгеонадр України від 20.09.2011 № 77». 
Вказаним наказом затверджено склад наглядової ради Національної 
акціонерної компанії «Надра України» у новій редакції. 

Рішення прийнято у зв’язку з кадровими змінами.  
Наказом Державної служби геології та надр України звільнено з посади 

голови наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» 
Карпіна Максима Йосифовича – першого заступника Голови Державної служби 
геології та надр України. 

Карпін М. Й. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова 
особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала головою наглядової ради, становить 6 
місяців 20 днів. 

Замість звільненої посадової особи головою наглядової ради 
Національної акціонерної компанії «Надра України» призначено Дея 
Герасима Акоповича – начальника відділу майна та господарського 
обслуговування Департаменту організаційно-аналітичної роботи та 
управління персоналом Державної служби геології та надр України. 

Дей Г.А. згоди на розкриття паспортних даних не надав. Посадова 
особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням 
не визначено строк, на який призначено посадову особу. 

Дей Г.А. працював на посадах: керуючий справами Рівненського 
інституту Київського університету права; юрисконсульт ДНВП «Державний 
інформаційний геологічний фонд України»; головний спеціаліст відділу 
адміністративно-господарського обслуговування Управління 
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адміністративної роботи та контролю Державної служби геології та надр 
України; головний спеціаліст відділу господарського обслуговування 
Департаменту організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом; 
начальник відділу господарського обслуговування Департаменту 
організаційно-аналітичної роботи та управління персоналом Держгеонадр 
України. 

Наказом Державної служби геології та надр України звільнено з посади 
заступника голови наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра 
України» Браіловську Крістіну Едуардівну – начальника Юридичного 
управління Державної служби геології та надр України.  

Інформація про паспортні дані: ЕО № 844745, виданий 03.08.2000р. 
Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській обл. Посадова особа не 
володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала заступником голови наглядової ради, 
становить 7 місяців 16 днів. 

Замість звільненої посадової особи заступником голови наглядової 
ради Національної акціонерної компанії «Надра України» призначено 
Сороченка Дмитра Васильовича – в.о. заступника начальника управління 
начальника відділу геології рудних та нерудних корисних копалин  Державної 
служби геології та надр України. 

Сороченко Д.В. згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Рішенням не визначено строк, на який призначено посадову особу. 

Сороченко Д.В. працював на посадах: начальник відділу державного 
контролю за використанням та охороною земель управління Державної 
інспекції по контролю за використанням та охороною земель Міністерства 
екології та природних ресурсів України; головний спеціаліст сектору 
контролю за додержанням ліцензійних умов та нормування у сфері 
поводження з відходами Департаменту екологічної безпеки та дозвільної 
системи; головний спеціаліст відділу контролю за додержанням ліцензійних 
умов та нормування у сфері поводження з відходами Департаменту 
дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики; головний 
спеціаліст сектору екологічної експертизи та моніторингу управління 
екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та 
збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської 
ради; начальник відділу геології рудних та нерудних корисних копалин 
Департаменту геології Держгеонадр України. 

Наказом Державної служби геології та надр України звільнено з посади 
члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» 
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Непапишева Олександра Олександровича – директора Департаменту геології 
Державної служби геології та надр України. 

Непапишев О. О. згоди на розкриття паспортних даних не надавав.  
Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Строк, протягом якого особа перебувала членом наглядової ради, становить 7 
місяців 16 днів. 

Замість звільненої посадової особи членом Наглядової ради 
Національної акціонерної компанії «Надра України» призначено Бондар 
Наталію Олександрівну – заступника начальника Управління економіки та 
бухгалтерського обліку, начальника планово-економічного відділу Державної 
служби геології та надр України. 

Бондар Н.О згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова 
особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням 
не визначено строк, на який призначено посадову особу. 

Бондар Н.О працювала на посадах: головний спеціаліст відділу 
перспективного та пооб’єктного планування Управління економіки та 
фінансів Держгеонадр України; начальник відділу перспективного та 
пооб’єктного планування Управління економіки та фінансів Держгеонадр 
України; заступник начальника управління-начальник планово-економічного 
відділу Фінансово економічного управління Держгеонадр України. 

Наказом Державної служби геології та надр України звільнено з посади 
члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» 
Гончаренка Вадима Вікторовича – директора Департаменту державного 
геологічного контролю Державної служби геології та надр України. 

Інформація про паспортні дані: ММ № 303327, виданий 04.10.1999р. 
Орджонікідзевським РВХМУУМВС у Харківській області. Посадова особа не 
володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
протягом якого особа перебувала членом наглядової ради, становить 7 
місяців 16 днів. 

Замість звільненої посадової особи членом наглядової ради 
Національної акціонерної компанії «Надра України» призначено Плахотнього 
Сергія Анатолійовича – заступника начальника управління надрокористування 
та міжнародного співробітництва, начальника відділу з надання надр у 
користування Державної служби геології та надр України. 

Плахотній С.А. згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Рішенням не визначено строк, на який призначено посадову особу. 
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Плахотній С.А. працював на посадах: Радник Голови правління ВАТ 
«Київський річковий порт»; заступник директора з питань охорони 
навколишнього природного середовища ТОВ «Дніпро-Надра»; радник 
Міністра Міністерства екології та природних ресурсів України; начальник 
Управління майном, матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення; директор Департаменту організаційно-аналітичного 
забезпечення діяльності Міністра Міністерства екології та природних 
ресурсів України. 

Наказом Державної служби геології та надр України звільнено з посади 
члена наглядової ради Національної акціонерної компанії «Надра України» 
Ніколаєву Наталію Степанівну – начальника Фінансово-економічного 
управління Державної служби геології та надр України. 

Інформація про паспортні дані: ТТ № 076890, виданий 13.10.2011р. 
Дніпровським РУГУМВС України у м. Києві. Посадова особа не володіє 
часткою акцій в статутному капіталі емітента. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого 
особа перебувала членом Наглядової ради, становить 7 місяців 16 днів. 

Замість звільненої посадової особи членом наглядової ради 
Національної акціонерної компанії «Надра України» призначено Григораша 
Андрія Георгійовича – головного спеціаліста відділу нормотворчої діяльності 
Юридичного управління Державної служби геології та надр України. 

Григораш А.Г. згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Посадова особа не володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Рішенням не визначено строк, на який призначено посадову особу. 

Григораш А.Г. працював на посадах: головний юрист-консульт відділу 
у зв’язках з ВРУ та іншими органами державної влади Департаменту 
правової політики Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища України; головний юрисконсульт відділу нормативного 
регулювання та експертизи проектів нормативних актів Юридичного 
департаменту Міністерства екології та природних ресурсів України; 
головний юрисконсульт відділу експертизи проектів нормативних актів 
Юридичного департаменту. 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, 
та несу відповідальність згідно з законодавством. 
 
 
Голова правління 
Національної акціонерної  
компанії «Надра України»   

                
    

Я. Я. Климович 

М.П. 


