
Титульний аркуш Повідомлення  

(Повідомлення про інформацію) 
  

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 

подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

  

  

Голова правління       Корчак Віталій Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  

    М.П.   28.04.2017 

        (дата) 

          

  

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
  

I. Загальні відомості 
  

1. Повне найменування емітента   Публічне акціонерне товариство "Київське 

металофурнітурне підприємство "Текстемп" 

  

2. Організаційно-правова форма   Акціонерне товариство  

  

3. Місцезнаходження   02660, м.Київ, вул. Колекторна, 30 

  

4. Код за ЄДРПОУ   05421663 

  

5. Міжміський код та телефон, факс   (044) 564-63-97, 564-63-96 

  

6. Електронна поштова адреса   office@tekstemp.com.ua 

  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) 
  

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   28.04.2017 

    (дата) 

2. Повідомлення опубліковано у 

* 

  №    (, Відомості НКЦПФР    

    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 

  (дата) 

3. Повідомлення розміщено на 

сторінці 

  www.tekstemp.pat.ua 

    (адреса сторінки) 

в мережі Інтернет   04.05.2017       

    (дата)       

  

* Зазначається при поданні до Комісії.   



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 

27.04.2017 Припинено 

повноваження 

Голова наглядової ради Ващенко Олександр 

Миколайович 

СН, 086879, 04.04.1996, 

Харківський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

15,001300 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017року) повноваження Ващенка Олександра Миколайовича (паспорт СН, №086879, 

виданий 04.04.1996р. Харківським РУ ГУ МВС України в м.Києві) на посаді Голови Наглядової Ради було припинено. Дану посаду Ващенко Олександр Миколайович 

займав з 15.04.2011 року. Протягом останніх 5 років: Директор СП"Тема".  Загальний стаж роботи - 33 роки.  Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 

15,001300%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

27.04.2017 Припинено 

повноваження 

Заступник голови наглядової 

ради 

Відерський Анатолій Іванович СО, 868552, 13.03.2002, 

Голосіївський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

0,018565 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017року) повноваження Відерського Анатолія Івановича на посаді Заступника Голови 

Наглядової Ради було припинено. Термін перебування на даній посаді 1 рік.  Попередня посада -  заступник директора ТОВ"Київський фурнітурний завод".  

Загальний стаж роботи 38 років.  Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,018565%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

27.04.2017 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 №19 від 27.04.2017 року) повноваження 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 припинено. Єрмолаєва Надія Іванівна була обрана на посаду 

члена Наглядової Ради  з 15.04.2011року.  Попередня посада-  інспектор відділу кадрів ВАТ КМП "Текстемп".  Загальний стаж роботи - 35 років. Володіння часткою 

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

27.04.2017 Припинено 

повноваження 

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 чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року) повноваження Полякевич Надії Сергіївни (1951 року народження, паспорт 

серія МЕ  №009627, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 29.05.2002р.) на посаді Голови Ревізійної комісії товариства припинено. На даній посаді 

Полякевич Надія Сергіївна перебувала з 15.04.2011 року. Попередня посада ВАТ КМП "Текстемп", нормувальник .  Загальний стаж роботи 48 років.  Володіння 

часткою в статутному капіталі товариства: 0,027848%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових загальних зборів 

акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року) повноваження Ревізійної комісії припиняються,згідно нового Статуту товариства Ревізійна комісія не обирається. 

27.04.2017 Припинено Член Ревізійної комісії Пантюхова Тетяна СН, 865244, 09.07.1998, 0,009280 



повноваження Олександрівна Дніпровський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

Зміст інформації: 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року) повноваження Пантюхової Тетяни Олександрівни (1957 року народження, паспорт 

серія СН №865244, виданий  Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 09.07.1998р.) на посаді Члена Ревізійної комісії товариства припинено. Термін перебування 

на даній посаді з 15.04.2011 року. Попередня посада -  СП "Тема", головний бухгалтер.  Загальний стаж роботи 40 років.  Володіння часткою в статутному капіталі 

товариства: 0,009283%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 

27.04.2017 року) повноваження Ревізійної комісії припиняються,згідно нового Статуту товариства Ревізійна комісія не обирається. 

 

 

 

27.04.2017 Припинено 

повноваження 

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 чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року) повноваження Свистун Лідії Василівни (1955 року народження, паспорт серія 

СО №798394, виданий  Дарницьким РУ ГУ МВС України в м.Києві 19.02.2002р.) на посаді Члена Ревізійної комісії товариства припинено. Термін перебування на 

даній посаді з 15.04.2011 року. Попередня посада - Трест столових Харківського р-ну м.Києва, бухгалтер Загальний стаж роботи 43 роки. Володіння часткою в 

статутному капіталі товариства: 0,027848%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів 

(Протокол №19 від 27.04.2017 року)  повноваження Ревізійної комісії припиняються, згідно нового Статуту товариства Ревізійна комісія не обирається. 

27.04.2017 Обрано Голова наглядової ради Ващенко Олександр 

Миколайович 

СН, 086879, 04.04.1996, 

Харківський РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 

15,001300 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017року) 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 2020 року. Дану посаду Ващенко Олександр 

Миколайович займав з 15.04.2011 року. Ващенко Олександр Миколайович  є акціонером товариства.  Загальний стаж роботи - 33 роки .Протягом останніх 5 років: 

Директор СП"Тема".  Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 15,001300%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно 

рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року) тип товариства змінено на Приватне акціонерне товариство, згідно нового Статуту 

товариства Наглядова рада обирається на три роки.  

27.04.2017 Обрано Заступник голови наглядової 

ради 

Відерський Анатолій Іванович СО, 868552,, 13.03.2002, 

Голосіївський РУГУ МВС 

України в м. Києві 

61,624200 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017року) 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 2020 року . Відерський Анатолій Іванович  є 

представником акціонера - юридичної особи ТОВ "Київський фурнітурний завод", код ЄДРПОУ 31117880,  що  володіє часткою у статутному капіталі  товариства 

розміром 61,6242%  і якому належить  33192 шт. простих іменних акцій. 

Протягом останніх 5 років: Заступник директора ТОВ "Київський фурнітурний завод". Загальний стаж роботи 38 років. Володіння часткою в статутному капіталі 

товариства: 0,018565%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 

27.04.2017 року) тип товариства змінено на Приватне акціонерне товариство, згідно нового Статуту товариства Наглядова рада обирається на три роки. 



 

27.04.2017 Обрано Член наглядової ради Кардаш Любов Володимирівна СН, 481576, 29.05.1997, 

Харківський РУ ГУ МВС 

України  м. Києві 

0,027850 

Зміст інформації: 

За рішенням чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017року) Кардаш Любов Володимирівну (1963 року народження, паспорт СН , № 481576, 

виданий 29.05.1997р.  Харківським РУГУ МВС України в м. Києві) обрано Членом наглядової ради на строк до 30 квітня 2020 року. Кардаш Любов Володимирівна є 

акціонером товариства.  Освіта середня технічна, Харківський текстильний технікум. Загальний стаж роботи 36 років. Протягом останніх 5 років: Секретар голови 

правління ПАТ КМП "Текстемп". Володіння часткою в статутному капіталі товариства: 0,027848%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 27.04.2017 року) тип товариства змінено на Приватне акціонерне товариство, згідно нового 

Статуту товариства Наглядова рада обирається на три роки. 

 

* 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 

Версія 09.07.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII 

 

 


