
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю) емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

 

І. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАГРО НПК" 

2. Код за ЄДРПОУ: 31961067 

3. Місцезнаходження: 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Промислова, 1 

4. Міжміський код, телефон та факс: (04747) 6-00-71, (04747) 6-00-72 

5. Електронна поштова адреса: a_beglova@urozhai.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 

www.urozhai.ua 

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

ІІ. Текст Повідомлення  
 

Припинено повноваження посадової особи - Генерального директора Демент'єва Сергія (фізична особа не надала 

згоди на розкриття своїх паспортних даних) з 15.12.2014 р. з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 

КЗпП України. Орган емітента який прийняв рішення: єдиний акціонер ПРАТ «УКРАГРО НПК», що виконує 

повноваження загальних зборів одноособово. Дата прийняття рішення: 03.12.2014 р. Частка, якою володіє посадова 

особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій емітента, який належить посадовій особі 

складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 

які особа обіймала протягом своєї діяльності: директор комерційний  ПРАТ "УКРАГРО НПК", генеральний 

директор ЗАТ «УКРАГРО НПК», директор ТОВ з ІІ «УКРКАЛІЙ».  Генеральний директор перебував на посаді 

протягом двох років та десяти місяців.   

 

Обрано на посаду Генерального директора Довбню Володимира Вікторовича (фізична особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних) з 16.12.2014 р. року строком на один рік. Кандидатура на посаду генерального 

директор була запропонована єдиним акціонером емітента. Орган емітента який прийняв рішення: єдиний акціонер 

ПРАТ «УКРАГРО НПК», що виконує повноваження загальних зборів одноособово. Дата прийняття рішення: 

03.12.2014 р. Частка, якою володіє посадова особа в статутному капіталі емітента, складає 0%; розмір пакета акцій 

емітента, який належить посадовій особі складає 0%. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі 

та посадові злочини не має. Інші посади, які посадова особа обіймала протягом останніх п'яти років: керівник 

апарату командувача Головного управління внутрішніх військ МВС України, начальник відділу внутрішнього 

контролю у ТОВ «НФ ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», заступник генерального директора з питань безпеки у ПРАТ 

«УКРГРО НПК».   

 

III. Підпис  
 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 

несе відповідальність згідно із законодавством. 

2. Генеральний директор  Демент'єв Сергій  (підпис/печатка) 

Дата: 04.12.2014 

 

 

 


