
11.07.2022 р. SMA 05509659 

Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «Київський КПК» 

Дата вчинення дії  

Зміни (призначено, 

звільнено, обрано 

або припинено 

повноваження) 

Посада*  

Прізвище, ім'я, по батькові 

або повне найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Розмір частки в 

статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1  2  3  4  5  6  

11.07.2022 Звільнено Голова Правління 
Олещук Ігор 

Олександрович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення посадової особи Олещука Ігоря Олександровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київський КПК», протокол №203 від 

11.07.2022 року. Посадова особа Олещук Ігор Олександрович, який займав посаду Голови Правління, звільнений 18.07.2022 року. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11  міс.  
      

11.07.2022 Звільнено Член Правління 
Кравченко Олександр 

Вікторович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення посадової особи Кравченко Олександра Вікторовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київський КПК», протокол №203 від 

11.07.2022 року. Посадова особа Кравченко Олександр Вікторович, який займав посаду члена Правління, звільнений 18.07.2022 року. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 міс.  
      

11.07.2022 Звільнено Член Правління 
Катишев Олексій 

Олександрович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення посадової особи Катишева Олексія Олександровича прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київський КПК», протокол №203 від 

11.07.2022 року. Посадова особа Кравченко Олександр Вікторович, який займав посаду члена Правління, звільнений 18.07.2022 року. Володiє часткою 

в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1рік та 3 місяці.  
      

11.07.2022 Звільнено Член Правління Колодій Ніна Антонівна  0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення посадової особи Колодій Ніни Антонівни  прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київський КПК», протокол №203 від 

11.07.2022 року. Посадова особа Колодій Ніна Антонівна , яка займала посаду члена Правління, звільнена 18.07.2022 року. Володiє часткою в 

статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1рік та 3 місяці.  
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11.07.2022 Звільнено Член Правління Комар Ольга Василівна  0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення посадової особи Комар Ольги Василівни  прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київський КПК», протокол №203 від 11.07.2022 

року. Посадова особа Комар Ольга Василівна, яка займала посаду члена Правління, звільнена 18.07.2022 року. Володiє часткою в статутному капіталі 

емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого 

особа перебувала на посаді: 1рік.  
      

11.07.2022 Звільнено Член Правління 
Биковець Олександр 

Миколайович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про звільнення посадової особи Биковця Олександра Миколайовича прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Київський КПК», протокол №203 від 

11.07.2022 року. Посадова особа Биковець Олександр  Миколайович, який займав посаду члена Правління, звільнений 18.07.2022 року. Володiє 

часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 11 міс.  
      

11.07.2022 Призначено Голова Правління 
Кравченко Олександр 

Вікторович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ "Київський КПК" згідно протоколу  №203  від 11.07.2022 року. Посадова особа 

Кравченко Олександр Вікторович  призначений на посаду Голови Правління з19.07.2022 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 

30.06.2023 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: технічний директор ПрАТ «ККПК», головний інженер ПрАТ «ККПК», 

генеральний директор ПрАТ «ККПК», Голова Правління ПрАТ «ККПК».  
      

11.07.2022 Призначено Член Правління 
Катишев Олексій 

Олександрович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ "Київський КПК" згідно протоколу  №203  від 11.07.2022 року. Посадова особа Катишев 

Олексій Олександрович  призначений на посаду члена Правління з 19.07.2022 року.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 

30.06.2023 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор заводу гофротари ПрАТ «ККПК», заступник генерального 

директора – комерційний директор ПрАТ «ККПК», перший заступник генерального директора – директор комерційний ПрАТ «ККПК», комерційний 

директор ПрАТ «ККПК», директор комерційного напрямку картону та упаковки ПрАТ «ККПК», директор департаменту  продаж картону та упаковки 

ПрАТ «ККПК».  
      

11.07.2022 Призначено Член Правління Колодій Ніна Антонівна  0 

Зміст інформації:  
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Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ "Київський КПК" згідно протоколу  №203  від 11.07.2022 року. Посадова особа Колодій 

Ніна Антонівна  призначена на посаду члена Правління з 19.07.2022 року.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 

емітента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30.06.2023 року. Інші 

посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник фінансово-економічного управління ПрАТ «ККПК», директор з економіки і 

фінансів ПрАТ «ККПК».  
      

11.07.2022 Призначено Член Правління Шевченко Ніна Михайлівна  0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ "Київський КПК" згідно протоколу  №203  від 11.07.2022 року. Посадова особа Шевченко 

Ніна Михайлівна призначена на посаду члена Правління з 19.07.2022 року.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 

емітента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30.06.2023 року. Інші 

посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ «ККПК».  
      

11.07.2022 Призначено Член Правління 
Биковець Олександр 

Миколайович 
 0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ "Київський КПК" згідно протоколу  №203  від 11.07.2022 року. Посадова особа Биковець 

Олександр Миколайович  призначений на посаду члена Правління з 19.07.2022 року.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 

пакетом акцій емітента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 

30.06.2023 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор із закупівель ПрАТ «ККПК».  
      

11.07.2022 Призначено Член Правління Комар Ольга Василівна  0 

Зміст інформації:  

Рішення про призначення прийнято наглядовою радою ПрАТ "Київський КПК" згідно протоколу  №203  від 11.07.2022 року. Посадова особа Комар 

Ольга Василівна призначена на посаду члена Правління з 19.07.2022 року.  Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій 

емітента у розмірі 0,0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 30.06.2023 року. Інші 

посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник юридичного відділу ПрАТ «ККПК», директор з адміністративної діяльності і 

управління персоналом ПрАТ «ККПК», директор з адміністративної та правової діяльності і управління персоналом ПрАТ «ККПК».  
      

 

____________ 

 


