
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
 

1. Загальні відомості 
 

 1.1. Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Надра України» 
 1.2. Публічне 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 
 
24.05.2012 року отримано наказ Державної служби геології та надр України № 217 «Про внесення 
змін до наказу Держгеонадр України № 77». Вказаним наказом виведено зі складу наглядової ради 
Національної акціонерної компанії «Надра України» голову наглядової ради Ставицького Едуарда 
Анатолійовича, та введено до складу наглядової ради голову наглядової ради Проскурякова Олега 
Альбертовича – Голову Державної служби геології та надр України. 
Рішення прийнято у зв’язку з кадровими змінами. 
 
Наказом Державної служби геології та надр України припинені повноваження голови наглядової ради 
Національної акціонерної компанії «Надра України» Ставицького Едуарда Анатолійовича. 
Інформація про паспортні дані: серія МЕ  № 349576, виданий 09.01.2004р.  Печерським РУ ГУ МВС 
України в 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 головою наглядової ради, становить 8 місяців 1 день. 
Замість звільненої посадової особи головою наглядової ради Національної акціонерної компанії 
«Надра України» призначено Проскурякова Олега Альбертовича. 
 
Наказом Державної служби геології та надр України призначено голову наглядової ради Національної 
акціонерної компанії «Надра України» Проскурякова Олега Альбертовича. 
Інформація про паспортні дані: СК № 527407, виданий 10.04.1997р. Ірпінським МВ ГУ МВС України 
в Київській 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: інженер відділу сучасного морського 
седіментогенезу Інституту геологічних наук АН України,  генеральний директор ТОВ 
«Альбіт», начальник відділу фінансів та менеджменту ТОВ «Тетерів-Нафта», директор 
ТОВ «Метал-трейд 2000», генеральний директор ДП «Кримгеологія», Голова Державної 
геологічної служби Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, 
заступник директора ТОВ «Юридична фірма «Бізнесюрсервіс», заступник директора з 
розвитку ТОВ «БРСМ-Нафта», радник Голови правління Національної акціонерної 
компанії «Надра України», Голова правління Національної акціонерної  компанії «Надра 
України». 
 
 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та несу відповідальність 
згідно з законодавством. 
 
 
 
В.о. Голови правління 
Національної акціонерної компанії 
«Надра України»   

                
  В. О. Пономаренко 

М.П. 

 


