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Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
 

Дата вчинення дії 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 

24.04.2015 Призначено Голова Ревізійної комісії Полякевич Надія Сергіївна МЕ, 009627, 29.05.2002, 

Дарницький РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,027850 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 24.04.2015 року) Полякевич Надії Сергіївні (1951 року народження, паспорт серія МЕ  №009627, 

виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 29.05.2002р.) подовжено термін перебування на посаді Голови Ревізійної комісії товариства до 30 квітня 2020 

року. Стаж роботи 46 років. Попередня посада -  ВАТ КМП "Текстемп", нормувальник. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,027849%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

24.04.2015 Призначено Член Ревізійної комісії Пантюхова Тетяна 

Олександрівна 

СН, 865244, 09.07.1998, 

Дніпровський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,009280 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 24.04.2015 року) Пантюховій Тетяні Олександрівні (1957 року народження, паспорт серія СН №865244, 

виданий  Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 09.07.1998р.) подовжено термін перебування на посаді Члена Ревізійної комісії товариства до 30 квітня 2020 

року. Стаж роботи 38 років. Попередня посада -  СП "Тема", головний бухгалтер. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,009283%. Непогашеної 

судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

24.04.2015 Призначено Член Ревізійної комісії Свистун Лідія Василівна СО, 798394, 19.02.2002, 

Дарницький РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,027850 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №17 від 24.04.2015 року) Свистун Лідії Василівні (1955 року народження, паспорт серія СО №798394, виданий  

Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.02.2002р.) подовжено термін перебування на посаді Члена Ревізійної комісії товариства до 30 квітня 2020 року. Стаж 

роботи 41 рік. Попередня посада -  Трест столових Харківського р-ну м.Києва, бухгалтер. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,027849%. 

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

 

* 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. 
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