
Публічне акціонерне товариство          
«Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ   ЕМІТЕНТА

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості:  

1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Дніпровський 
крохмалепатоковий комбінат»

1.2. Організаційно-правова форма  емітента Публічне  акціонерне товариство 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383372
1.4. Місцезнаходження емітента Україна,  51650,  Дніпропетровська  область, 

Верхньодніпровський район, смт.  Дніпровське, 
вул. Островського, 11.

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (05658) 47-111,47-123
1.6.Електронна поштова  адреса емітента secretar@dkpk.dp.ua 
1.7. Дата вчинення події 20 квітня 2012 року
1.8. Вид особливої інформації Відомості  про  зміну  складу  посадових  осіб 

емітента
2. Текст повідомлення:  

2.1.  Наглядовою радою Товариства на засіданні 20 квітня 2012 р.  прийняте рішення  про 
звільнення члена дирекції, головного інженера Клімова  Юрія Сергійовича , який перебував на 
посаді 8 років. (Паспорт серії АЕ № 089570, виданий Верхньодніпровським РВУМВС України в 
Дніпропетровській  області  03.04.1996  р.).Особа  не  має  простих  іменних  акцій  у  статутному 
капіталі  Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.2.  Черговими загальними зборами  Товариства 20 квітня 2012 р.  прийняте рішення  про 
звільнення члена наглядової ради Байдак Наталії Миколаївни, яка перебувала на посаді 4 роки. 
(Паспорт серії АЕ 296852 , виданий 07.10.1996 Верхньоднiпровським РВУМВС України в 
Днiпропетровськiй областi ).Особа  має 0,00005% простих іменних акцій у статутному  капіталі 
Емітента. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.3.  Черговими загальними зборами  Товариства 20 квітня 2012 р.  прийняте рішення  про 
звільнення члена наглядової ради Москалевского Вячеслава Олександровича (Паспорт серії СО 
№ 270178, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 10.12.1999 р.), який перебував на 
посаді 4 роки уповноваженим  представником  ПАТ ЗНКIФ"Прайм Ессетс Кепiтал". Органiзацiя 
iндентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 033549199  має 98,82 % простих iменних акцiй в статутному 
капiталi Емiтента,непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2.4. Наглядова рада  Товариства на засіданні 20 квітня 2012 р.    прийняла рішення  призначити 
члена дирекцiї , головного iнженера ( наказ про призначення №151-к від 11.04.2012 р.) Пiщика 
Андрiя Володимировича (Паспорт серії АК № 202869, виданий Верхньодніпровським РВУМВС 
України в Дніпропетровській області 31.07.1998 р.).Особа не має акцiй в статутному капiталi 
Емiтента. Особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
2.5. Черговими загальними зборами  Товариства 20 квітня 2012 р.  прийняте рішення  про 
призначення члена наглядової ради Сокол Ірину Анатолiївну . (Паспорт серії АК 104448 , 
виданий 15.04.1998р. Верхньоднiпровським РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi). 
Особа  має 0,00009% простих іменних акцій у статутному  капіталі  Емітента. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2.6. Черговими загальними зборами  Товариства 20 квітня 2012 р.  прийняте рішення  про 
призначення члена наглядової ради Порошенко Олексiя Iвановича  (Паспорт серії СН 815898 , 
виданий 22.05.1998р. Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києвi ), який є уповноваженим 
представником  ПАТ ЗНКIФ"Прайм Ессетс Кепiтал". Органiзацiя  iндентифiкацiйний код за 
ЄДРПОУ 033549199  має 98,82 % простих iменних акцiй в статутному капiталi Емiтента, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

3. ПІДПИС:
Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  інформації,  що  містяться  у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

Генеральний Директор ПАТ «Дніпровський
крохмалепатоковий комбінат»                   Майстренко Олександр Володимирович
20 квітня 2012 року
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