
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні) 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство "Інгулецький гірничо-

збагачувальний комбінат". 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00190905 
1.4. Місцезнаходження емітента: 50064, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 

Рудна, 47. 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407-63-11, факс (056) 407-63-11 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ingok.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розк-

риття інформації: немає 
1.8.  Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента ПАТ «ІнГЗК» 

 
 

2. Текст повідомлення 
Зміни у персональному складі посадових осіб ПАТ "ІнГЗК". 

       
    Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 
24.03.2011 р. відбулись наступні зміни у персональному складі посадових 
осіб:  
     
    Чукіна Галина Аркадіївна (паспорт АМ 640030, виданий 30.11.2001 р. Ін-
гулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл.) припи-
нено з 30.03.2011 р. повноваження Голови Ревізійної комісії. Вказана особа 
перебувала на посаді з 20 березня 2009 р. Володіє часткою в Сатутному капі-
талі у розмірі 0,0000000362%. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. 
     
    Кладіков Максим Петрович (паспорт АК 076860, виданий 24.02.1998р. Дов-
гинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області) 
припинено з 30.03.2011 р. повноваження члена Ревізійної комісії. Вказана 
особа перебувала на посаді  з 20 березня 2009 р. Володіє часткою в Статут-
ному капіталі у розмірі 0,0000000362%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. 
     
    Гончарова Тетяна Вікторівна (паспорт АК № 288819 , виданий 20.10.1998 
р. Інгулецьким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській облас-
ті) припинено з 30.03.2011 р. повноваження члена Ревізійної коміссії. Вка-
зана особа перебувала на посаді з 22 березня 2008 р. Володіє часткою в Ста-
тутному капіталі в розмірі 0,0000724736%. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 
    
    
 

3. Підпис 
3.1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральний директор                                                            Левіцький Андрій Павлович 
 
 


