
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості: 1.1. Повне найменування емітента - Публiчне акцiонерне товариство «Волноваський комбiнат
хлiбопродуктiв», 1.2. Організаційно-правова форма емітента - Публiчне акцiонерне товариство, 1.3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ емітента – 00957376, 1.4. Місцезнаходження емітента - 85700  м. Волноваха вул. 100 рокiв Червоного
Хреста, б.2, 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента - 06244 49518 06244 49518, 1.6. Електронна поштова
адреса емітента - vkhp@yandex.ru, 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації - www.vkhp.pat.ua,  1.8.  Вид особливої інформації -  Вiдомостi  про змiну складу посадових
осiб емiтента.

2. Текст повідомлення: Посадова особа Директор Смирнов Володимир Васильович (паспорт: серiя ВС номер 663082
виданий Добропiльським МРВ УМВС України в Донецькiй обл. 29.12.2000) звiльнена 28.12.2011р. звiльнена за
згодою сторiн 28.12.2011 р., згiдно протоколу засiдання Наглядової ради ПАТ «Волноваський КХП» № б/н вiд
28.12.2011 р., наказу по особовому складу № 157 вiд 28.12.2011 р. та поданої заяви. Часткою в статутному капiталi та
акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi з
05.08. 2011р. На посаду директора никого не призначено, призначено в.о. директора.

Посадова особа В.о. директора Губка Свiтлана Павлiвна (паспорт: серiя ВВ номер 299072 виданий Волноваським РВ
УМВС України в Донецькiй обл. 06.02.1998) призначена 28.12.2011р. за сумiсництвом згiдно протоколу засiдання
Наглядової ради ПАТ «Волноваський КХП»  № б/н вiд 28.12.2011  р.,   наказу по особовому складу № 158  вiд
29.12.2011 р. та поданої заяви. Часткою в статутному капiталi та акцiями Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначено на строк до призначення постiйного керiвника. Iншi
посади, якi обiймала:  оператор ЕВМ, бухгалтер-касир, головний бухгалтер, директор, головний бухгалтер, в.о.голови
правлiння, директор, перший заступник директора, в.о.директора, директор, ПАТ «Вуглегiрський ЕКЗ» в.о.директора,
директор.

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.  Найменування посади.  В.о.  директора _  Губка Свiтлана
Павлiвна.

Директор                                                __________________________  /Смирнов В.В./
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