
Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента 

 

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 

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка 

додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації 

www.dkpk.dp.ua 

1.7.Електронна поштова адреса емітента secretar @ dkpk.dp.ua 

 

1.8. Дата вчинення події 17 квітня 2013 р. 

1.9.Вид особливої інформації Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   

емітента  

      

2. Інформація  про  зміну  складу  посадових  осіб  емітента: 

 

2.1. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень) Саєнка Євгена Євгеновича (Паспорт серії СО № 125403, виданий  

Радянським  РУГУ МВС України в  м. Києві  22 липня 1999 р.)  з посади Голови Наглядової 

ради Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними 

зборами акціонерів  Товариства  про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 

1 рік. Особа володіє 4390 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного  капіталу 

Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.2. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень)  Вдовиченка Олександра Григоровича (Паспорт серії  СН № 513617, 

виданий РУ ГУ МВС  в м. Києві 19.06.1997 р.) з посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава 

такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у 

персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  

Товариства  про звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 

246 шт. простих іменних акцій, що складає 0.00 % статутного  капіталу Емітента. Особа  

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.3. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень)  Порошенка Олексія Івановича (уповноважений представник ПАТ 

«ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал»), з  посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого 

рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному 

складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  Товариства  про 

звільнення особи з посади. Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 0,0 шт. простих 

іменних акцій, що складає 0,00% статутного  капіталу Емітента. Особа є уповноваженим 

представником акціонера Емітента  ПАТ «ЗНКІФ «Прайм Ессетс Кепітал», яке володіє 511 066 

378 шт. простих іменних акцій, що складає 98,8196  % статутного капіталу Емітента. Особа  

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 



2.4. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень)  Сокол Ірини Анатоліївни  (Паспорт серії АК 104448 , виданий 

15.04.1998р. Верхньоднiпровським РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi)  з посади 

члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень 

даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 

загальними зборами акціонерів  Товариства  про звільнення особи з посади.  Особа перебувала на 

даній посаді 1 рік. Особа володіє 500шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного  

капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Замість звільненої особи нікого не призначено. 

 

2.5. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень)  Чуйко Наталії Анатоліївни  (Паспорт серії  АН № 089563, виданий 

Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 02 квітня 1996 р.)   з 

посади члена Наглядової ради Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну 

повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 

рішення загальними зборами акціонерів  Товариства  про звільнення особи з посади.   Особа 

перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 254 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % 

статутного  капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Замість звільненої особи нікого не призначено. 

    

 2.6. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення  про призначення 

(обрання)  Саєнка Євгена Євгеновича (Паспорт серії СО № 125403, виданий  Радянським  РУГУ 

МВС України в  м. Києві  22 липня 1999 р.)   на посаду  Члена  Наглядової ради  Товариства  

терміном на 3 (три) роки.  Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами 

акціонерів персонального складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін  у  

персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  

Товариства  про призначення особи на посаду.  Інші посади, які особа обіймала: голова Наглядової 

Ради ПАТ «Дніпровський КПК». Особа володіє 4390 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 

% статутного капіталу  Товариства. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. 

 

2.7. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення  про призначення 

(обрання) Вдовиченка Олександра Григоровича (Паспорт серії  СН № 513617, виданий РУ ГУ МВС  в 

м. Києві 19.06.1997 р.)  на посаду  Члена  Наглядової ради  Товариства  терміном на 3 (три) роки.  

Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального 

складу Наглядової ради Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: 

прийняття рішення загальними зборами акціонерів  Товариства  про призначення особи на посаду.  

Інші посади, які особа обіймала: директор ТОВ «Торговий дім «Інтеркорн». Особа володіє 246 шт. 

простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. Особа  непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.8. Річними (черговими) зборами  акціонерів ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий 

комбінат» 17 квітня  2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання)  ПАТ «ЗНКІФ 

«Прайм Ессетс Кепітал» (ідент. код юр. особи 33549199, місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. 

Електриків, 29-А) в особі  Голови Наглядової ради Порошенка Олексія Івановича (Паспорт 

серії СН 815898, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 22 травня 1998р.) на посаду  

Члена  Наглядової ради Товариства терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: 

необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу Наглядової ради 

Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 

загальними зборами акціонерів  Товариства  про призначення особи на посаду.    Інші посади, які  

Порошенко О. І. обіймав:  член Наглядової ради ПАТ «Дніпровський КПК».  ПАТ «ЗНКІФ 

«Прайм Ессетс Кепітал» володіє 511 066 378  шт. простих іменних акцій Емітента, що становить 

98,8196 % від статутного капіталу Товариства.  Порошенко О. І. володіє 0,00 шт. простих іменних 



акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства.  Особа  непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.9. Наглядовою радою  ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання)  Саєнка Євгена Євгеновича (Паспорт 

серії СО № 125403, виданий  Радянським  РУГУ МВС України в  м. Києві  22 липня 1999 р.)   на 

посаду  Голови  Наглядової ради  Товариства  терміном на 3 (три) роки.  Підстава такого 

рішення:  необхідність обрання членами Наглядової ради  Голови Наглядової ради, зі складу 

Наглядової ради, обраного загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін  у  

персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про 

призначення особи на посаду.     Інші посади, які особа обіймала: голова Наглядової Ради ПАТ 

«Дніпровський КПК». Особа володіє 4390 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % 

статутного капіталу  Товариства. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. 

 

2.10. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень) Пухової Людмили  Олександрівни (уповноважений представник «ТОВ 

«Асоціація «Крахмалопродукт»)  (Паспорт серії МЕ №  850944,  виданий Дарницьким РВ УМВС  

України м. Києва 11 січня 2008 р.)   з посади Голови Ревізійної комісії Товариства. Підстава 

такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у 

персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  

Товариства  про звільнення особи з посади.   Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа 

володіє 0,00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного  капіталу Емітента. Особа  

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.11. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень)  Васькіної Ольги Григорівни (Паспорт серії  АЕ №  088188,  виданий 

Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15 січня 1996 р.) з посади 

члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень 

даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 

загальними зборами акціонерів  Товариства  про звільнення особи з посади.   Особа перебувала на 

даній посаді 1 рік. Особа володіє 744 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного  

капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.12. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень)  Касілова Олега Євгеновича (Паспорт серії АЕ № 088624,  виданий   

Верхньодніпровським РВ УМВС України  в Дніпропетровській області 16 лютого 1996 р.)  з 

посади члена Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну 

повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття 

рішення загальними зборами акціонерів  Товариства  про звільнення особи з посади.    Особа 

перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє 830 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % 

статутного  капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. 

 

2.13. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення про звільнення 

(припинення повноважень)  Глущенка Геннадія Анатолійовича (Паспорт серії  СН №  605285,  

виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 28 жовтня 1997 р.)  з посади члена 

Ревізійної комісії Товариства. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної 

особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 

загальними зборами акціонерів  Товариства  про звільнення особи з посади.    Особа перебувала на 

даній посаді 1 рік. Особа володіє 244000 шт. простих іменних акцій, що складає 0,047 % 

статутного  капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 

має. Замість звільненої особи нікого не призначено. 



 

 

2.14. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення  про призначення 

(обрання)  Пухової Людмили  Олександрівни (Паспорт серії МЕ №  850944,  виданий Дарницьким 

РВ УМВС  України м. Києва 11 січня 2008 р.)    на посаду  Члена  Ревізійної комісії  Товариства  

терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Підстава 

такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів персонального складу 

Ревізійної комісії  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: 

прийняття рішення загальними зборами акціонерів  Товариства  про призначення особи на посаду.      

Інші посади, які особа обіймала: бухгалтер першої категорії ТОВ «ТД «Крахмалопродукт». Особа 

володіє 0,00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. Особа  

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.15. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення  про призначення 

(обрання)   Васькіної  Ольги  Григорівни (Паспорт серії  АЕ №  088188,  виданий 

Верхньодніпровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 15 січня 1996 р.)  на посаду  

Члена  Ревізійної комісії  Товариства  терміном до дати наступних річних (чергових) загальних 

зборів акціонерів Товариства. Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами 

акціонерів персонального складу Ревізійної комісії  Товариства. Обґрунтування змін  у  

персональному складі посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  

Товариства  про призначення особи на посаду.        Інші посади, які особа обіймала: економіст 

ТОВ «ТД Інтерстарч Україна». Особа володіє 744 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % 

статутного капіталу  Товариства. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. 

 

2.16. Річними (черговими) загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпровський 

крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 2013 р. прийняте рішення  про призначення 

(обрання)   Діхтяра  Віталія Леонідовича  (Паспорт АК 104753 , виданий Верхньодніпровським РВ 

УМВС України в Дніпропетровській області 20 травня 1998р.)   на посаду  Члена  Ревізійної 

комісії  Товариства  терміном до дати наступних річних (чергових) загальних зборів акціонерів 

Товариства.  Підстава такого рішення: необхідність обрання загальними зборами акціонерів 

персонального складу Ревізійної комісії  Товариства. Обґрунтування змін  у  персональному складі 

посадових осіб: прийняття рішення загальними зборами акціонерів  Товариства  про призначення 

особи на посаду.         Інші посади, які особа обіймала: начальник адміністративного відділу ПАТ 

«Дніпровський КПК». Особа володіє 0,00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % 

статутного капіталу  Товариства. Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

не має. 

 

2.17. Ревізійною комісією ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання)  Пухової Людмили  Олександрівни 

(Паспорт серії МЕ №  850944,  виданий Дарницьким РВ УМВС  України м. Києва 11 січня 2008 р.)    

на посаду  Голови   Ревізійної комісії  Товариства  терміном до дати наступних річних 

(чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.    Підстава такого рішення:  необхідність 

обрання членами Ревізійної комісії Голови Ревізійної комісії, зі складу Ревізійної комісії, обраного 

загальними зборами акціонерів Емітента. Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових 

осіб: прийняття рішення Ревізійною комісією   Товариства  про призначення особи на посаду. Інші 

посади, які особа обіймала: бухгалтер першої категорії ТОВ «ТД «Крахмалопродукт» Особа 

володіє 0,00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. Особа  

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.18. Наглядовою радою ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень)  Майстренка 

Олександра Володимировича  (Паспорт серії  СН  № 925073, виданий  Мінським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві  22 жовтня 1998 р.)   з посади Генерального Директора  Товариства. Особа 

перебувала на даній посаді 1 рік. Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної 



особи. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення 

Наглядовою радою  Товариства  про звільнення особи з посади.    Особа володіє  0, 00 шт. простих 

іменних акцій, що складає 0,00 % статутного  капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. 

 

2.19. Наглядовою радою ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень)  Цимбал Тамари  

Григорівни   (Паспорт серії  АК № 462142, виданий  Верхньодніпровським РВ УМВС України в 

Дніпропетровській обл.  18 червня1999 р.)   з посади члена Дирекції  Товариства. Підстава такого 

рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному 

складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про звільнення особи з 

посади.    Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє  0, 00 шт. простих іменних акцій, 

що складає 0,00 % статутного  капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

 

2.20. Наглядовою радою ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень)  Алєксєєнко Олени 

Михайлівни  (Паспорт серії АЕ № 089595, виданий  Верхньодніпровським РВ УМВС України в 

Дніпропетровській обл.  03 квітня 1996 р.)  з посади члена Дирекції  Товариства. Підстава такого 

рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у персональному 

складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про звільнення особи з 

посади.  Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє  0, 00 шт. простих іменних акцій, 

що складає 0,00 % статутного  капіталу Емітента. Особа  непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини не має. 

 

2.21. Наглядовою радою ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення про звільнення (припинення повноважень)  Пiщика Андрiя 

Володимировича   (Паспорт серії АК № 202869, виданий Верхньодніпровським РВУМВС 

України в Дніпропетровській області 31.07.1998 р.)  з посади члена Дирекції  Товариства. 

Підстава такого рішення: закінчення терміну повноважень даної особи. Обґрунтування змін у 

персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про 

звільнення особи з посади.  Особа перебувала на даній посаді 1 рік. Особа володіє  0, 00 шт. 

простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного  капіталу Емітента. Особа  непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

       2.22. Наглядовою радою  ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання) Майстренка Олександра 

Володимировича  (Паспорт серії  СН  № 925073, виданий  Мінським РУ ГУ МВС України в м. 

Києві  22 жовтня 1998 р.)   на посаду  члена Дирекції  Товариства  терміном на 1 (один) рік.  

Підстава такого рішення:  необхідність обрання Наглядовою радою Товариства персонального 

складу Дирекції Товариства.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: 

прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про призначення особи на посаду.  Інші 

посади, які особа обіймала: Генеральний директор «ПАТ Дніпровський КПК». Особа володіє 0, 

00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. Особа  

непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

       2.23. Наглядовою радою  ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання) Цимбал Тамари  Григорівни   

(Паспорт серії  АК № 462142, виданий  Верхньодніпровським РВ УМВС України в 

Дніпропетровській обл.  18 червня1999 р.)  на посаду  члена Дирекції  Товариства  терміном на 

1 (один) рік.  Підстава такого рішення:  необхідність обрання Наглядовою радою Товариства 

персонального складу Дирекції Товариства.  Обґрунтування змін  у  персональному складі 

посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про призначення особи на 

посаду.  Інші посади, які особа обіймала: головний бухгалтер ПАТ «Дніпровський КПК». Особа 

володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. 

Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 



       2.24. Наглядовою радою  ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання) Алєксєєнко Олени Михайлівни  

(Паспорт серії АЕ № 089595, виданий  Верхньодніпровським РВ УМВС України в 

Дніпропетровській обл.  03 квітня 1996 р.)  на посаду  члена Дирекції  Товариства  терміном на 

1 (один) рік.  Підстава такого рішення:  необхідність обрання Наглядовою радою Товариства 

персонального складу Дирекції Товариства.  Обґрунтування змін  у  персональному складі 

посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про призначення особи на 

посаду.  Інші посади, які особа обіймала: заступник генерального директора з технічного 

контролю  та якості ПАТ «Дніпровський КПК». Особа володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, 

що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. Особа  непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. 

 

       2.25. Наглядовою радою  ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання) Пiщика Андрiя Володимировича   
(Паспорт серії АК № 202869, виданий Верхньодніпровським РВУМВС України в 

Дніпропетровській області 31.07.1998 р.) на посаду  члена Дирекції  Товариства  терміном на 1 

(один) рік.  Підстава такого рішення:  необхідність обрання Наглядовою радою Товариства 

персонального складу Дирекції Товариства.  Обґрунтування змін  у  персональному складі 

посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою  Товариства  про призначення особи на 

посаду.  Інші посади, які особа обіймала: головний інженер ПАТ «Дніпровський КПК». Особа 

володіє 0, 00 шт. простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. 

Особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

 

       2.26. Наглядовою радою  ПАТ «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат» 17 квітня 

2013 р. прийняте рішення  про призначення (обрання) Майстренка Олександра 

Володимировича  (Паспорт серії  СН  № 925073, виданий  Мінським РУ ГУ МВС України в м. 

Києві  22 жовтня 1998 р.)   на посаду  Генерального Директора  Товариства  терміном на 1 

(один) рік.  Підстава такого рішення:  необхідність обрання Наглядовою радою Генерального 

Директора Товариства.  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: прийняття 

рішення Наглядовою радою  Товариства  про призначення особи на посаду.  Інші посади, які 

особа обіймала: Генеральний директор ПАТ «Дніпровський КПК». Особа володіє 0, 00 шт. 

простих іменних акцій, що складає 0,00 % статутного капіталу  Товариства. Особа  непогашеної 

судимості за корисливі та посадові 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 О. В. 

         

 17 квітня  2013 р. 


