
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВНIЧНИЙ 
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» 

2. Код за ЄДРПОУ 00191023 

3. Місцезнаходження 50079, місто Кривий Ріг 

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 400-64-17 (056) 400-69-12 

5. Електронна поштова адреса sergey.stepashkin@metinvestholding.com 

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

https://sevgok.metinvestholding.com/ru/about/info 

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

II. Текст повідомлення 
 

Наглядовою радою ПРАТ «ПІВНГЗК» 19 лютого 2018 року прийнято рішення (Протокол № 287) про 
зміну до складу посадових осіб, а саме: 
- припинити 19 лютого 2018 р. повноваження Генерального директора ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 
Тимошенко Павла Геннадійовича (паспорт АО 331471, виданий 10.03.2016 р. Саксаганський РВ у 
м. Кривому Розі ГУ ДМС України в Дніпропетровській області) на підставі особистої заяви за 
власним бажанням. Тимошенко П.Г. перебував на посаді з 04 березня 2015 року. Рішення прийнято 
відповідно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ПІВНГЗК». Часткою у Статутному капіталі ПРАТ 
«ПІВНГЗК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 

- призначити виконуючим обов’язки Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» Скачкова Андрія 
Анатолійовича починаючи з 20 лютого 2018 року до  дати відкликання (припинення повноважень). 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою у Статутному капіталі 
ПРАТ «ПІВНГЗК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Рішення прийнято відповідно до пункту 16.10.1.9. Статуту ПРАТ «ПІВНГЗК». 

Протягом останніх п’яти років Скачков Андрій Анатолійович  обіймав посади:  
- Заступника головного інженера з гірничорудного виробництва – начальник гірничо-збагачувального 
комплексу «Укрмеханобр»; 
- Начальник гірничо-збагачувального комплексу «Укрмеханобр»; 
- Директор з технології та планування виробництва департаменту технології та планування 
виробництва гірничодобувного дивізіону ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» м.Кривий Ріг; 
- Директор з виробництва гірничодобувних активів департаменту з виробництва гірничодобувних 
активів дирекції з виробництва ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» м.Кривий Ріг; 
 
Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
 

III. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 
визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

2. В.о. Генерального директора       Скачков Андрій Анатолійович 
   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника) 

  М.П.  20.02.2018 
(дата) 

 


