Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
3. Місцезнаходження емітента
4. Міжміський код, телефон та факс емітента
5. Електронна поштова адреса емітента
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково
використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

Приватне акціонерне товариство "Новокаховський
комбiнат хлібопродуктів"
00952389
74988 м. Таврiйськ, м. Нова Каховка, Херсонська область
вул. Промислова, 13
(05549)7-30-72 (05549)7-30-72
zelenkovas@nkhp.admsilos.com.ua
nkhp.admsilos.com.ua
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Член Правління - Заступник голови правління з фінансових питань Липкань Андрій Юрійович (паспорт: серія АВ номер
043469 виданий Хмільницьким МРВ УМВС України у Вінницькій області 03.11.1999) звільнено з 29.09.2017 р.(дата
вчинення дії 28.09.2017) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 11.04.2016р. Рiшення прийнято Наглядовою Радою Товариства вiд
28.09.2017р. Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обґрунтування змін: виробнича необхідність.
Член Правління - Заступник голови правління з фінансових питань) Мицак Олександр Віталійович (паспорт: серія СТ
номер 051347 виданий Бориславським МВ ГУМВС України у Львівський області 27.01.2009) призначено з 02.10.2017
р.(дата вчинення дії 28.09.2017). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливi та посадові
злочини немає. Строк, на який призначено особу - до відкликання, інші посади, якi обіймала ця особа за останні 5 років:
комерційний агент, помічник комерційного директора, аудитор 1 та 2 категорії. Рiшення прийнято Наглядовою Радою
Товариства вiд 28.09.2017р. Пiдстава рiшення: рiшення уповноваженого органу. Обґрунтування змін: виробнича
необхідність.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Найменування посади.
Голова Правління ____________ Череднiченко Олександр Миколайович

М.П.

