
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  

Публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

37243279 

1.4. Місцезнаходження емітента  

01033 Київ Саксаганського, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

044 206-15-09 206-15-09 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

kudrya@pzcu.gov.ua 

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

розкриття інформації  

pzcu.gov.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  

Зміна складу посадових осіб емітента 

 

2. Текст повідомлення  
Рішення про звільнення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України від 20.07.2012 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу про звільнення від 20.07.2012 № 

138-п Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

Посадова особа Гоголь Петро Миколайович (Паспорт: серія ВВ номер 196962 виданий 

04.02.1998 р. Великоновосілківським РВУ МВС України в Донецькій області), яка займала 

посаду Перший заступник голови правління, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 місяці. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України20.07.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу про переведення від 20.07.2012 

№ 139-п Міністерства аграрної політики та продовольства України 

Посадова особа Барсук Андрій Миколайович (Паспорт: серія ВС номер 274294 виданий 

11.04.2000 р. Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку), призначена на посаду 

Перший заступник голови правління. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не встановлено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник голови правління 

ПАТ "ДПЗКУ" 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України20.07.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу про призначення від 20.07.2012 

№ 140-п Міністерства аграрної політики та продовольства України 

Посадова особа Давидович Андрій Юрійович (Паспорт: серія ОО номер 00 виданий 

01.01.1900 р. д/н), призначена на посаду Заступник голови правління. 



Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Начальник фінансово-

економічного відділу, фінансовий менеджмент ТОВ "Столицяінвестбуд". 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій. 

 

 

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. 

Голова правління 

 

 

 

О.Л.Цибульщак 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

   М. П.  
 

(дата)  

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  

Публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

37243279 

1.4. Місцезнаходження емітента  

01033 Київ Саксаганського, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

044 206-15-09 206-15-09 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

kudrya@pzcu.gov.ua 

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

розкриття інформації  

pzcu.gov.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  

Зміна складу посадових осіб емітента 

 

2. Текст повідомлення  
Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Пліс Г.В. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. д/н), 

призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Радник Міністра аграрної 

політики та продовольства України 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Острадчук І.В. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. д/н), 

призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: в.о. директора департаменту 

правової та законопроектної роботи  Міністерства аграрної політики та продовольства 

України 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 



Посадова особа Вашешніков М.О. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. 

д/н), призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова Державної інспекції 

сільського господарства України 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Ахіджанов Б.Р. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. д/н), 

призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор департаменту 

фінансово-кредитної політики України  

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України від 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Андрійчук І.Д. (Паспорт: серія МН номер 706562 виданий 29.09.2004 р. 

ЦВМ Дзержинського РВ ХМУУ МВС України в Харківській області), призначена на 

посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу правового 

забезпечення юридичного департаменту ПАТ "ДПЗКУ" 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Карасевич В.П. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. д/н), 

призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник відділу аграрної 

політики, землекористування та продовольчої безпеки управління розвитку ринків 

Мінекономрозвитку України 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Дем"яненко А.В. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. д/н), 

призначена на посаду Член Наглядової ради. 



Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник начальника 

управління з питань реформування власності Департаменту планування процесів 

приватизації та реформування власності  Фонду державного майна України 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Пахачук Г.Д. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. д/н), 

призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор департаменту 

боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 13.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 13.06.2012 № 351 

Посадова особа Киреєв Д.Б. (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 01.01.1900 р. д/н), 

призначена на посаду Член Наглядової ради. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: перший заступник голови 

правління АТ "Ощадбанк" 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

 

 

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. 

Голова правління 

 

 

 

О.Л. Цибульщак 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

   М. П.  
15.06.2012 

(дата)  

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  

Публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

37243279 

1.4. Місцезнаходження емітента  

01033 Київ Саксаганського, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

044 206-15-09 206-15-09 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

kudrya@pzcu.gov.ua 

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

розкриття інформації  

pzcu.gov.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  

Зміна складу посадових осіб емітента 

2. Текст повідомлення  
Рішення про звільнення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України від 08.06.2012 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказ Міністерство аграрної політики та 

продовольства України  від 08.06.2012 № 113-п 

Посадова особа Лавринчук Олександр Володимирович (Паспорт: серія МЕ номер 791980 

виданий 19.04.2007 р. Святошинський РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду 

Голова Правління, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1,5 

Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України від 08.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказу Міністерство аграрної політики 

та продовольства України від 08.06.2012 № 114-п 

Посадова особа Цибульщак Олександр Леонідович (Паспорт: серія СА номер 682955 

виданий 03.03.2009 р. Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена на 

посаду Голова Правління. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: перший заступник начальника 

відділу АПК ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "СКБ". 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00 акцій. 

 

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. 

Голова правління 

 

 

 

О.Л. Цибульщак 

 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

   М. П.  
 

(дата)  

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  

Публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

37243279 

1.4. Місцезнаходження емітента  

01033 Київ Саксаганського, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

044 206-15-09 206-15-09 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

kudrya@pzcu.gov.ua 

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

розкриття інформації  

pzcu.gov.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  

Зміна складу посадових осіб емітента 

 

2. Текст повідомлення  
Рішення про звільнення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

України 01.06.2012 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказ Міністерства аграрної політики та  

продовольства України від 01.06.2012 № 110-п 

Посадова особа Жиленко Олександр Васильович (Паспорт: серія СО номер 937746 

виданий 18.06.2002 р. ТУМ Солом"янського РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала 

посаду Заступник голови правління, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2,5 місяці. 

 

 



Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента  

 

1. Загальні відомості  
1.1. Повне найменування емітента  

Публічне акціонерне товариство "Державна продовольчо-зернова корпорація України"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

37243279 

1.4. Місцезнаходження емітента  

01033 Київ Саксаганського, 1 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

044 206-15-09 206-15-09 

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

kudrya@pzcu.gov.ua 

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

розкриття інформації  

pzcu.gov.ua 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.  

Зміна складу посадових осіб емітента 

 

2. Текст повідомлення  
Рішення про призначення прийнято Міністерство аграрної політики та продовольства 

05.06.2012 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі наказ Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 05.06.2012 № 111-п 

Посадова особа Барсук Андрій Миколайович (Паспорт: серія оо номер 00 виданий 

01.01.1900 р. не має згоди на розкриття паспортних даних), призначена на посаду 

Заступник голови правління. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: не визначено. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: д/н 

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0,00% акцій. 

 

 


