
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Національна акціонерна компанія "Надра України"
1.2. Відкрите акціонерне товариство
1.3. Код за ЄДРПОУ 31169745
1.4. м. Київ, Повітрофлотський пр-т, 54
1.5. 8 (044) 454-15-00, факс (044) 246-80-07
1.6. post@nadraukrayny.com.ua
1.7. Зміна складу посадових осіб НАК "Надра України"

2. Текст повідомлення

18.04.2011 року отримано наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України № 121 «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22.04.2010 № 171». Вказаним
наказом виведено зі складу правління НАК «Надра України» Щукіна Олександра
Миколайовича та введено до складу правління Шишлова Максима Михайловича.
Рішення прийнято у зв'язку з кадровими змінами.

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України припинені
повноваження члена правління НАК «Надра України» Щукіна Олександра Миколайовича.
Інформація про паспортні дані: серія ВН № 339532, виданий 22.05.2006 Житомирським
МВ УМВС України в Житомирській 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 правління, становить 11 місяців 23 дні.
Замість звільненої посадової особи членом правління НАК "Надра України"
призначено Шишлова Максима Михайловича.

Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України призначено
члена правління НАК «Надра України» Шишлова Максима Михайловича.
Інформація про паспортні дані: серія ВЕ № 952317, виданий 12.12.2003 Центрально-
Міським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області.
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.
Посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "Реєстри Донбасу", економіст;
ТОВ "Південно-Східна реєстраційна компанія", провідний економіст, заступник директора;
ТОВ "Фінансова компанія "ДФС", директор; ЗАТ "Донецький реєстратор", спеціаліст; ТОВ
"Фінансова компанія "ДФС", директор, заступник директора, заступник директора за
сумісництвом; ЗАТ "Горлівський завод будівельних машин", директор з економіки та
фінансів; НАК «Надра України» директор департаменту фінансів та інвестицій; ЗАТ
"Горлівський завод будівельних машин" заступник генерального директора; ЗАТ
«Макіївський комбінат комунальних підприємств» голова правління; НАК «Надра України»
радник голови правління з фінансово-економічних питань; НАК «Надра України», головний
бухгалтер.   

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та несу відповідальність
згідно з законодавством.

Голова правління
НАК «Надра України»                      О. А. Проскуряков

                                              М.П.
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