
1

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
29.02.2012 року Національна акціонерна компанія «Надра України» отримала наказ
Державної служби геології та надр України  № 132 «Про затвердження складу
ревізійної комісії Національної акціонерної компанії «Надра України». Вказаним
рішенням призначені члени ревізійної комісії: Заворотна Н.Г., Морозова З.В.,
Пічевський О.М.
Рішення прийнято у зв’язку з кадровими змінами.

Наказом Держгеонадр призначено члена ревізійної комісії Національної
акціонерної компанії «Надра України» Заворотну Ніну Григоріївну.
Інформація про паспортні дані: серія СО № 939309, виданий 12.03.2009
Солом’янським  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.
Заворотна Н.Г. працювала в Державній податковій інспекції у Шевченківському
районі м. Києва на різних посадах; на даний час працює головним державним
податковим ревізором-інспектором відділу перевірок підприємств стратегічних
галузей економіки управління податкового контролю юридичних осіб Державної
податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва, інспектор податкової
служби І рангу.

Наказом Держгеонадр призначено члена ревізійної комісії Національної
акціонерної компанії «Надра України» Морозову Зінаїду Василівну.
Інформація про паспортні дані: серія СО № 603285, виданий Харківським РУ ГУ
МВС України в м. Києві 30.05.2001 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.
Морозова З.В. працювала в Головному контрольно-ревізійному управлінні
України на різних посадах; на даний час працює начальником відділу
інспектування у сфері виробництва та переробки сільгосппродукції
Департаменту інспектування в агропромисловому комплексі та сфері
використання природних ресурсів Головного контрольно-ревізійного
управління України.

mailto:post@nadraukrayny.com.ua


2

Наказом Держгеонадр призначено члена ревізійної комісії Національної
акціонерної компанії «Надра України» Пічевського Олександра Миколайовича.
Інформація про паспортні дані: ВН № 528317, виданий Корольовським  РВ УМВС
України в Житомирській області 02.07.2011 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.
Пічевський О.М. працював на посаді старшого державного податкового ревізора-
інспектора ДПІ в м. Житомирі; головного спеціаліста відділу внутрішнього аудиту
Держгеонадр; на даний час працює головним спеціалістом з контрольно-ревізійної
роботи Держгеонадр.

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.


