
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента  

 

I. Загальні відомості  
1. Повне найменування емітента  

ПРАТ "КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" 

2. Код за ЄДРПОУ 05509659 

3. Місцезнаходження 08700 Обухів Київська, 130 

4. Міжміський код, телефон та факс 0457376300 0457276300 

5. Електронна поштова адреса office@pair.kiev.ua 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 

інформації www.papir.kiev.ua 

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ 

цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента 

II. Текст повідомлення  

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  

25.04.2018 Звільнено 

  Голова 

Ревізійної 

комісії 

Гладкохата 

Наталія 

Олексіївна 

        0,013 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київський КПК" , які 

прийняли рішення про відкликання членів Ревізійної комісії 26.04.2018 р., у зв’язку з закінченням 

терміну їх повноважень, обраними 29.04.2015 року. Посадова особа Гладкохата Наталія Олексіївна 

(згоди на розголошення паспортних даних не має ), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії, 

звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,013%. Володiє пакетом акцій емітента у 

розмірі 1251,75грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посаді: 3 роки.  
      

25.04.2018 Звільнено 

  Член 

Ревізійної 

комісії 

Старцева Ірина 

Борисівна 
        0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київський КПК" , які 

прийняли рішення про відкликання членів Ревізійної комісії 26.04.2018 р., у зв’язку з закінченням 

терміну їх повноважень, обраними 29.04.2015 року. Посадова особа Старцева Ірина Борисівна (згоди 

на розголошення паспортних даних не має ), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 

грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 

перебувала на посаді: 3 роки.  
      

25.04.2018 Звільнено 

  Член 

Ревізійної 

комісії 

Яремчук Тетяна 

Олександрівна 
        0 

Зміст інформації:  



Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київський КПК" , які 

прийняли рішення про відкликання членів Ревізійної комісії 26.04.2018 р., у зв’язку з закінченням 

терміну їх повноважень, обраними 29.04.2015 року. Посадова особа Яремчук Тетяна Олександрівна 

(згоди на розголошення паспортних даних не має ), яка займала посаду Члена Ревізійної комісії, 

звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у 

розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посаді: 3 роки.  
      

25.04.2018 Призначено 

  Голова 

Ревізійної 

комісії 

Гладкохата 

Наталія 

Олексіївна 

        0,013 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київський КПК" від 

25.04.2018, які прийняли рішення про зміну складу Ревізійної комісії товариства  25.04.2018 р. 

Призначення посадової особи Голови Ревізійної комісії  виконано на підставі Протоколу загальних 

зборів акціонерів №28 від 25.04.2018 та Протоколу засідання Ревізійної комісії №1 від 

25.04.2018.Посадова особа Гладкохата Наталія Олексіївна (згоди на розголошення паспортних даних 

не має ), призначена на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0,013%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1251,75грн. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який призначено особу: 3 роки. Протягом останніх 

п'яти років займала посаду начальник відділу фінансово-економічного управління ПрАТ "Київський 

КПК".  
      

25.04.2018 Призначено 

  Член 

Ревізійної 

комісії 

Старцева Ірина 

Борисівна 
        0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київський КПК" від 

25.04.2018, які прийняли рішення про зміну складу Ревізійної комісії товариства  25.04.2018 р. 

Призначення посадової особи Члена Ревізійної комісії  виконано на підставі Протоколу загальних 

збоів акціонерів №28 від 25.04.2018. Посадова особа Старцева Ірина Борисівна (згоди на розкриття 

паспортних даних немає ), призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. На 

протязі останніх п'яти років займала посаду начальника фінансово-економічного управління ПрАТ 

"Київський КПК". 

Член Ревізійної комісії Старцева І.Б. акціями товариства не володіє.  
      

25.04.2018 Призначено 

  Член 

Ревізійної 

комісії 

Іноземцева Ірина 

Миколаївна 
        0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київський КПК" від 

25.04.2018, які прийняли рішення про зміну складу Ревізійної комісії товариства  25.04.2018 р. 

Призначення посадової особи Члена Ревізійної комісії  виконано на підставі Протоколу загальних 

збоів акціонерів №28 від 25.04.2018. Посадова особа Іноземцева Ірина Миколаївна (згоди на 

розкриття паспортних даних немає ), призначена на посаду Члена Ревізійної комісії. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. На 

протязі останніх п'яти років займала посаду  головного бухгалтера ПрАТ "Енергія". Член Ревізійної 

комісії Іноземцева І.М. акціями товариства не володіє.  

 

III. Підпис  
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та 

визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.  

Генеральний директор Баско В.О. 


