
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

 

І. Загальні відомості 

 

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРГАЧІВСЬКА 

РАЙАГРОХІМІЯ".  

2.Код за ЄДРПОУ: 05491072.  

3.Місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Григорівське шосе, буд.88.  

4.Міжміський код, телефон та факс: (057)752-28-08, (057)752-28-08.  

5.Електронна поштова адреса: info@agrochim.com.ua.  

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

інформації: http://www.agrochim.com.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 

 

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол №2106/16 від 21.06.2016р.) звільнено з 

21.06.2016р. Івіну Велту Володимирівну (паспорт МН №498669, виданий 25.11.2002р. 

Куп'янським МРВУМВС України в Харківській обл.) з посади Генерального директора АТ 

"ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" за угодою сторін згідно п.1 ст. 36 КЗпП України та 

розірвано Контракт на управління підприємством від 11.12.2015р. на підставі п.п. 2) п.5.4 

Контракту. Особа пакетом акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не 

має. Обґрунтування змін - рішення Наглядової ради, угода про припинення Контракту на 

управління підприємством від 11.12.2015р., заява Івіної В.В. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 6 місяців 11 днів.  

Згідно з рішенням Наглядової ради (протокол №2106/16 від 21.06.2016р.) призначено з 

22.06.2016р. на посаду Генерального директора АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ" Савіну 

Яну Володимирівну (паспорт СТ №402247, виданий 10.04.2014р. Дергачівським РВ ГУ ДМС 

України в Харківській обл.) шляхом переведення її з посади Головного бухгалтера АТ 

"ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ". Особу призначено на строк до 31.12.2016р. Особа пакетом 

акцій емітента не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - 

рішення Наглядової ради, заява Савіної Я.В. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Попередні посади протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер АТ 

"ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ"; бухгалтер АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", бухгалтер СФГ 

"Колосок".  

Згідно з Наказом Генерального директора №2016/95* від 21.06.2016р., на підставі 

рішення Наглядової ради (протокол № 2106/16 від 21.06.2016р.) звільнено з 21.06.2016р. Савіну 

Яну Володимирівну (паспорт СТ №402247, виданий 10.04.2014р. Дергачівським РВ ГУ ДМС 

України в Харківській обл.) з посади Головного бухгалтера шляхом переведення її на посаду 

Генерального директора АТ "ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ". Особа пакетом акцій емітента 

не володіє, частки у статутному капіталі емітента не має. Обґрунтування змін - Наказ 

Генерального директора, рішення Наглядової ради, заява Савіної Я.В. Непогашеної судимості за 

корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді протягом 2 місяців 23 днів.  

Інша особа на посаду Головного бухгалтера не призначається в зв'язку зі скасуванням 

посади у штатному розкладі. 

 

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          Савіна Я.В. М.П. 22.06.2016 

mailto:info@agrochim.com.ua
http://www.agrochim.com.ua/

