
Титульний аркуш Повідомлення 

 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової 

форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

 

Генеральний директор    Растопчінова О.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 

 МП  

10.10.2013 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

Особлива інформація емітента 

 
1. Загальні відомості 

 

1.1. Повне найменування емітента 

 Публiчне акцiонерне товариство "Дергачiвська райагрохiмiя" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

 Акціонерне товариство 

1.3. Місцезнаходження 

 61020 м. Харкiв, Комсомольське шосе, буд.88 

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 05491072 

1.5. Міжміський код та телефон, факс 

 (57)7522803, (57)7522803 

1.6. Електронна поштова адреса 

 drah@emitent.net.ua 

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

 

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин 01.10.2013 

 (дата) 

2.2. Повідомлення 186 Відомості НКЦПФР  03.10.2013 

 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

2.3. Повідомлення розміщено на сторінці 

http://www.agrochi

m.com.ua/ в мережі Інтернет 10.10.2013 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата 

прийняття 

рішення 

Зміни 

(призначено або 

звільнено) 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав) або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Володіє часткою у 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

01.10.2013 призначено Головний бухгалтер Дмитренко Надія Володимирівна МН  819298  

21.03.2006 Харківський РВУМВС 

України в Харківській об. 

0 

Зміст інформації: 

Згідно з Наказом Генерального директора № WДР - 0000020 від 01.10.2013р. відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:  

Призначено з 01.10.2013р. на посаду Головного бухгалтера Дмитренко Надію Володимирівну (паспорт МН № 819298 виданий 21.03.2006р. Харківським РВУМВС України 

в Харківській об.), підставою рішення про призначення є особиста заява Дмитренко О.В. про прийняття на посаду на основне місце роботи. Акціями (часткою у статутному 

капіталі) емітента не володіє. Обґрунтуванням змін є Наказ Генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особу призначено 

безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головним бухгалтером ТОВ "Агросвіт Експорт", головний бухгалтер ТОВ "Мрія", бухгалтер ТОВ 

"АПК "Веста", бухгалтер "АПК "Веста" у формі ТОВ 

 

01.10.2013 звільнено Тимчасово виконуючий обов'язки 

Головного бухгалтера 

Салькова Марина Володимирівна МК  443951  

11.06.1997 МВМ Дзержинського 

РВХМУ УМВС України в 

Харкiвськiй обл. 

0 

Зміст інформації: 

Згідно з Наказом Генерального директора № WДР - 0000020 від 01.10.2013р. відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: 

Звільнено 01.10.2013р. з посади Тимчасово виконуючого обов'язки Головного бухгалтера Салькову Марину Володимирівну (паспорт МК № 443951 виданий 11.06.1997р. 

МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл.), підставою рішення про звільнення є умови наказу про призначення № 2013/17 від 02.08.2013р., 

відповідно до якого особу призначено тимчасово до моменту призначення Головного бухгалтера Товариства. Акціями (часткою у статутному капіталі) емітента не володіє. 

Обґрунтуванням змін є умови наказу про призначення № 2013/17 від 02.08.2013р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді 

протягом 2 місяців. 

 


