
Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал 

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата прийняття 

рішення 

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада * Прізвище, ім'я, по батькові або 

повне найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав)** або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 

30.09.2014 Призначено Голова правління Корчак Віталій Петрович СН, 725548, 10.03.1998, 

Харківський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,028000 

Зміст інформації: 

Згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства №147 від 30.09.2014р. Корчаку Віталію Петровичу (1952 року народження, паспорт серія СН, №725548, 

виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 10.03.1998р.) подовжено термін перебування на посаді Голови правління товариства до 30.09.2017року. На даній 

посаді Корчак Віталій Петрович перебуває з 05.10.2011року. Стаж керівної роботи 31 рік. Попередня посада та місце роботи:  з 01.01.1996р. до 05.10.2011року займав 

посаду Головного інженера товариства. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,028000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 

немає. Змін у персональному складі посадових осіб не було. 

30.09.2014 Призначено Заступник Голови правління Борбуц Роман Вадимович МЕ, 171859, 07.11.2002, 

Дарницький РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 

0,000000 

Зміст інформації: 

Згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства №147 від 30.09.2014р. Борбуцу Роману Вадимовичу (1986 року народження, паспорт серія МЕ, №171859, 

виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 07.11.2002р.)  подовжено термін перебування на посаді Заступника Голови правління товариства до 

30.09.2017року. На даній посаді Борбуц Роман Вадимович перебуває з 05.10.2011року. Стаж керівної роботи 2 роки. Трудового стажу до прийняття на ПАТ "КМП 

"Текстемп" не було. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін у персональному 

складі посадових осіб не було. 

30.09.2014 Призначено Член правління Школярова Віра Василівна СО, 519004, 06.03.2001, 

Харківський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,028000 

Зміст інформації: 

Згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства №147 від 30.09.2014р. Школяровій Вірі Василівні (1959 року народження, паспорт серія СО, №519004, виданий 

Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві 06.03.2001р.) подовжено термін перебування на посаді Члена правління товариства до 30.09.2017року. На даній посаді 

Школярова Віра Василівна перебуває з 10.11.2000року. Стаж керівної роботи 11 років. Попередня посада та місце роботи: ВАТ КМП"Текстемп", економіст. Володіння 

часткою в статутному капіталі товариства: 0,028000%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Змін у персональному складі посадових осіб не 

було. 

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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