
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 
 

11.05.2012 року отримано наказ Державної служби геології та надр України № 184 «Про 
внесення змін до наказу Держгеонадр України від 20.09.2011 № 78». Вказаним наказом 
виведено зі складу правління Національної акціонерної компанії «Надра України» 
Шишлова Максима Михайловича та введено до складу правління Подолинного Євгена 
Вікторовича.  
Рішення прийнято у зв’язку з кадровими змінами. 
 
Наказом Державної служби геології та надр України припинені повноваження члена 
правління Національної акціонерної компанії «Надра України» Шишлова Максима 
Михайловича. 
Інформація про паспортні дані: серія ВЕ 952317, виданий 12.12.2003р. 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. Строк, протягом якого 
особа перебувала членом правління, становить 12 місяців 22 дні. 
Замість звільненої посадової особи членом правління Національної акціонерної компанії 
«Надра України» призначено Подолинного Євгена Вікторовича. 
 
Наказом Державної служби геології та надр України призначено члена правління 
Національної акціонерної компанії «Надра України» Подолинного Євгена Вікторовича. 
Інформація про паспортні дані: серія ВА № 675642, виданий 22.04.1997р. 
Ворошиловським РВ УМВС України  в м. Донецьку. 
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 Донбаса», головний 
бухгалтер; ТОВ «Аудиторська фірма «Паритет-аудит», комерційний директор, аудитор; 
ТОВ «Стандарт-аудит», аудитор; Національна акціонерна компанія «Надра України», 
заступник головного бухгалтера бухгалтерського обліку та звітності Бухгалтерії. 
 
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та несу 
відповідальність згідно з законодавством. 
 
  
Голова правління 
Національної акціонерної компанії 
«Надра України»   

                
  О. А. Проскуряков 

                                                  М.П. 


