
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 

22.04.2016 Припинено 

повноваження 

Голова наглядової ради Ващенко Олександр 

Миколайович 

СН, 086879, 04.04.1996, 

Харківський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

8,157880 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №16 від 17.04.2014року) термін перебування Ващенка Олександра Миколайовича (паспорт СН, №086879, 

виданий 04.04.1996р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) на посаді Голови Наглядової Ради було подовжено до 30.04.2017 року. За рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 22.04.2016року) його повноваження було припинено. Зміни наглядової ради відбуваються у зв’язку  з тим, що з 

01.05.2016 р. набирає чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", згідно якого до складу наглядової ради 

можуть входити лише фізичні особи. Дану посаду Ващенко Олександр Миколайович займав з 15.04.2011 року. Стаж керівної роботи 24 роки. Володіння часткою в 

статутному капіталі товариства: 8,157884%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

22.04.2016 Припинено 

повноваження 

Заступник голови наглядової 

ради 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Київський 

 фурнітурний завод"  (код 

ЄДРПОУ  31117880) 

д/в, 31117880, 01.01.1900, д/в 75,771420 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №16 від 17.04.2014року) термін перебування Товариства з обмеженою відповідальністю "Київський 

фурнітурний завод", код ЄДРПОУ 31117880, на посаді Заступника Голови Наглядової Ради було подовжено до 30.04.2017 року. За рішенням чергових загальних зборів 

акціонерів (Протокол №18 від 22.04.2016року) його повноваження було припинено. Зміни наглядової ради відбуваються у зв’язку  з тим, що з 01.05.2016 р. набирає 

чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", згідно якого до складу наглядової ради можуть входити лише 

фізичні особи.Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський фурнітурний завод" , код ЄДРПОУ 31117880, було обрано на посаду Заступника Голови 

Наглядової Ради 15.04.2011 року. Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 75,771415%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає 

22.04.2016 Припинено 

повноваження 

Член наглядової ради Єрмолаєва Надія Іванівна МЕ, 001156, 20.03.2002, 

Дарницький РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,027850 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №16 від 17.04.2014 року) термін перебування Єрмолаєвої Надії Іванівни (паспорт МЕ №001156, виданий 

Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 20.03.2002р.) на посаді члена Наглядової Ради товариства було подовжено до 30.04.2017 року. За рішенням чергових 

загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 22.04.2016року) її повноваження було припинено. Зміни наглядової ради відбуваються у зв’язку з тим, що з 01.05.2016 

р. набирає чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", згідно якого до складу наглядової ради можуть 

входити лише фізичні особи. Єрмолаєва Надія Іванівна була обрана на посаду члена Наглядової Ради 15.04.2011року. Стаж керівної роботи 11 років. Володіння 

часткою в статутному капіталі товариства: 0,027848%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

22.04.2016 Обрано Голова наглядової ради Ващенко Олександр 

Миколайович 

СН, 086879, 04.04.1996, 

Харківський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

8,157880 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 22.04.2016року) Ващенка Олександра Миколайовича (паспорт СН, №086879, виданий 

04.04.1996р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) обрано Головою наглядової ради на строк до 30 квітня 2018 року. Зміни наглядової ради відбуваються у 



зв’язку  з тим, що з 01.05.2016 р. набирає чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", згідно якого до складу 

наглядової ради можуть входити лише фізичні особи. Дану посаду Ващенко Олександр Миколайович займав з 15.04.2011 року. Стаж керівної роботи 24 роки. 

Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 8,157884%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

22.04.2016 Обрано Заступник голови наглядової 

ради 

Відерський Анатолій Іванович СО, 868552, 13.03.2002, 

Голосіївський РУГУ МВС 

України в м. Києві 

0,018570 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 22.04.2016року) Відерського Анатолія Івановича(паспорт СО, №868552, виданий 13.03.2002р. 

Голосіївським РУГУ МВС України в м. Києві) обрано Заступником Голови наглядової ради на строк до 30 квітня 2018 року. Зміни наглядової ради відбуваються у 

зв’язку  з тим, що з 01.05.2016 р. набирає чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", згідно якого до складу 

наглядової ради можуть входити лише фізичні особи. Попередня посада - заступник директора ТОВ"Київський фурнітурний завод". Стаж керівної роботи 8 років. 

Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,018565%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

22.04.2016 Обрано Член наглядової ради Єрмолаєва Надія Іванівна МЕ, 001156, 20.03.2002, 

Дарницький РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,027850 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 22.04.2016року) Єрмолаєву Надію Іванівну (паспорт МЕ №001156, виданий Дарницьким РУ ГУ 

МВС України в м.Києві 20.03.2002р.) обрано Членом наглядової ради на строк до 30 квітня 2018 року. Зміни наглядової ради відбуваються у зв’язку  з тим, що з 

01.05.2016 р. набирає чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів", згідно якого до складу наглядової ради 

можуть входити лише фізичні особи. Дану посаду Єрмолаєва Надія Іванівна займала з 15.04.2011 року. Стаж керівної роботи 11 років. Володіння часткою в статутному 

капіталі товариства: 0,027848%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

22.04.2016 Припинено 

повноваження 

Головний бухгалтер Глазкова Галина Василівна СН, 482265, 11.06.1997, 

Харківський РУГУ МВС 

України в м. Києві 

0,000000 

Зміст інформації: 

Наказом голови  правління  ПАТ КМП "Текстемп" № 40К від 22 квітня 2016 р. повноваження головного бухгалтера ПАТ КМП "Текстемп" Глазкової Галини 

Василівни (паспорт СН № 482265, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 11.06.1997 р.) припиняються з 11 травня 2016 року. Глазкова Галина Василівна 

перебувала на даній посаді з 1997 року. Загальний стаж роботи 50 років. Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. 

22.04.2016 Призначено Головний бухгалтер Радіонова Наталія Вікторівна ЕК, 271759, 30.10.1996, 

Слов"яносербський РВ УМВС 

України в Луганській обл. 

0,000000 

Зміст інформації: 

Відповідно до наказу № 40 К від 22 квітня 2016 року  на посаду головного бухгалтера ПАТ КМП "Текстемп" призначається  Радіонова Наталія Вікторівна (паспорт 

ЕК № 271759, виданий Слов"яносербським РВ УМВС України в Луганській обл. 30.10.1996 р.) з 12 травня 2016 року безстроково.  

Загальний стаж роботи -  18 років,  на керівній посаді - 5 років. Попередня посада - головний бухгалтер ТОВ " ТПК "Олімп". Часткою в статутному капіталі 

товариства не володіє. 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. 

Звіт роздрукована з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 

Версія 09.06.03  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVI 

 

 


