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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. 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) 246-80-07
1.6. post@nadraukrayny.com.ua
1.7. Зміна складу посадових осіб публічного акціонерного товариства "Національна
акціонерна компанія "Надра України"

2. Текст повідомлення
23.09.2011 року Національна акціонерна компанія «Надра України» отримала наказ
Державної служби геології та надр України  № 77 «Про затвердження наглядової
ради Національної акціонерної компанії «Надра України», яким затверджено склад
наглядової ради. Вказаним рішенням призначені члени наглядової ради
Ставицький Е.А., Миргородський О.П., Дроботя В.І., Третяк Ю.І., Щукін О.М.
Рішення прийнято у зв’язку з кадровими змінами.

Наказом Держгеонадр призначено Голову наглядової ради Національної
акціонерної компанії «Надра України» Ставицького Едуарда Анатолійовича.
Інформація про паспортні дані: серія МЕ № 349576, виданий 09.01.2004 Печерським
РУ ГУ МВС України в м. Києві. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє часткою акцій в
статутному капіталі емітента. Рішенням не визначено строк, на який призначено
посадову особу.
Ставицький Е.А. працював на посаді менеджера, директора малого підприємства
торговельно-комерційного центру «Аметист», голови правління ЗАТ «Науково-
виробниче об’єднання «Екологічні палива України», радника Міністра охорони
навколишнього природного середовища України, голови правління НАК «Надра
України», на даний час працює головою Держгеонадр.

Наказом Держгеонадр призначено заступника Голови наглядової ради
Національної акціонерної компанії «Надра України» Миргородського Олега
Петровича.
Інформація про паспортні дані: АВ № 230341 виданий Гайсинським РВ УМВС
України в Вінницькій області 11.05.2001 року. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє
часткою акцій в статутному капіталі емітента. Рішенням не визначено строк, на
який призначено посадову особу.
Миргородський О.П. працював на посадах: юрист комунального підприємства
«Гайсинська меблева фабрика»; спеціаліст 2 категорії відділу забезпечення
життєдіяльності Міністерства юстиції України підприємства державної форми
власності «Головного державного об'єднання правової інформації та пропаганди
правових знань Міністерства юстиції України»; спеціаліст 1 категорії департаменту
конституційного та адміністративного законодавства Міністерства юстиції
України; Юрист ТОВ «КиївНафта»; юрисконсульт 1 категорії ТОВ «Юридична
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фірма «Конвіктус Лєкс»; начальник юридичного управління НАК «Надра
України»; заступник директора Юридичного департаменту НАК «Надра України»;
головний спеціаліст – державний інспектор відділу екологічного контролю
атмосферного повітря, водних об'єктів та поводження з відходами Державної
екологічної інспекції в місті Києві; провідний юрисконсульт відділу правового
забезпечення Юридичного департаменту Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України; провідний спеціаліст відділу попередження
корупційних дій та правопорушень Департаменту правової та законопроектної
роботи Міністерства аграрної політики; провідний спеціаліст юридичного відділу
Державної служби геології та надр України; на даний час працює начальником
Юридичного відділу Держгеонадр.

Наказом Держгеонадр призначено члена наглядової ради Національної
акціонерної компанії «Надра України» Дроботю Володимира Ігоровича.
Інформація про паспортні дані: МЕ № 999240 виданий Дніпровським РУГУ МВС
України в м. Києві 29.04.2010 року. Посадова особа непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє часткою акцій в
статутному капіталі емітента. Рішенням не визначено строк, на який призначено
посадову особу.
Дроботя В.І. працював на посаді: спеціаліст 1 категорії, провідний спеціаліст 4-го
відділу досліджень і розслідувань Київського міського територіального відділення
Антимонопольного комітету України; юрист ПП «Аторней»;  юрисконсульт 1
категорії юридичної фірми «Конвіктус Лскс»; юрисконсульт ТОВ «Юридична
фірма «Бізнесюрсервіс»; керівник юридичного сектору –  старший юрисконсуль,
провідний спеціаліст – державний інспектор відділу екологічного контролю
біоресурсів та природно заповідного фонду Державної екологічної інспекції в місті
Києві; провідний спеціаліст відділу екологічного контролю на митній території та
радіаційної безпеки, керівник юридичного сектору Державної екологічної інспекції
в місті Києві; завідуючий юридичним сектором Державної геологічної служби
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;
завідуючий сектору юридичного забезпечення Державного комітету рибного
господарства України; на даний час працює головним спеціалістом з питань
протидії корупції Держгеонадр.

Наказом Держгеонадр призначено члена наглядової ради Національної
акціонерної компанії «Надра України» Третяка Юрія Івановича.
Інформація про паспортні дані: АК № 265734 виданий Ленінським РВ УМВС
України в Дніпропетровській області 20.08.1998. Посадова особа непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не володіє
часткою акцій в статутному капіталі емітента. Рішенням не визначено строк, на
який призначено посадову особу.
Третяк Ю.І.  працював на посадах: лаборант кафедри економіки будівництва
Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту; гальваник
Дніпропетровського заводу шахтної автоматики; головний ревізор-інспектор ДПІ у
Ленінському районі міста Дніпропетровська; заступник начальника управління
податкових розслідувань Управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській
області; заступник начальника – начальник відділу податкових розслідувань
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Головного відділу податкової міліції ДПА в м. Дніпропетровськ; заступник
начальника управління – начальник відділу організації роботи і моніторингу
фінансових операцій Управління боротьби з приховування доходів від
оподаткування та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА України
в Дніпропетровській області; заступник Голови – начальник Управління
контрольно-перевірочної роботи ДПА у Житомирській області; генеральний
директор ДП НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія»; провідний
спеціаліст відділу екологічного контролю атмосферного повітря, водних об'єктів та
поводження з відходами Державної екологічної інспекції в місті Києві; начальник
державної екологічної інспекції в Одеській області; радник Міністра відділу
аналітичного забезпечення роботи Міністерства аграрної політики України; на
даний час працює начальником Управління економіки та фінансів Держгеонадр.

Наказом Держгеонадр призначено члена наглядової ради Національної
акціонерної компанії «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
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не
володіє часткою акцій в статутному капіталі емітента. Рішенням не визначено
строк, на який призначено посадову особу.
Щукін О.М. працював на посадах: голова ДПА у Чернігівській області, заступник
директора Департаменту ДПА України, заступник голови правління ВАТ НАК
«Київський завод автоматики ім. Петровського», радник голови Національної
акціонерної компанії «Надра України», в.о. заступника голови правління
Національної акціонерної компанії «Надра України», на даний час працює
начальником Управління адміністративної роботи та контролю – керуючий
справами Держгеонадр.

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.


