
01.02.2023 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  

01.02.2023 
припинено 

повноваження 
Голова Правління 

Кравченко Олександр 

Вікторович 
 0 

Зміст інформації:  

Припинені повноваження Голови Правління Кравченко Олександра Вікторовича 06.02.2023 згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК», 

протокол №210 від 01.02.2023 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: 6  місяців.  
      

01.02.2023 
припинено 

повноваження 
Член Правління 

Катишев Олексій 

Олександрович 
 0 

Зміст інформації:  

Припинені повноваження Члена Правління Катишева Олексія Олександровича  06.02.2023 згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК», 

протокол №210 від 01.02.2023 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: 6  місяців.  
      

01.02.2023 
припинено 

повноваження 
Член Правління Колодій Ніна Антонівна  0 

Зміст інформації:  

Припинені повноваження Члена Правління Колодій Ніни Антонівни 06.02.2023 згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК», протокол 

№210 від 01.02.2023 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: 6  місяців.  
      

01.02.2023 
припинено 

повноваження 
Член Правління Мацкевич Микола Іванович  0 

Зміст інформації:  

Припинені повноваження Члена Правління Мацкевича Миколи Івановича 06.02.2023 згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК», 

протокол №210 від 01.02.2023 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: 3  місяці.  
      

01.02.2023 
припинено 

повноваження 
Член Правління 

Биковець Олександр 

Миколайович 
 0 
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Зміст інформації:  

Припинені повноваження Члена Правління Биковця Олександра Миколайовича 06.02.2023 згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК», 

протокол №210 від 01.02.2023 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: 6  місяців.  

01.02.2023 
припинено 

повноваження 
Член Правління Шевченко Ніна Михайлівна  0 

Зміст інформації:  

Припинені повноваження Члена Правління Шевченко Ніни Михайлівни  06.02.2023 згідно рішення Наглядової ради ПрАТ «Київський КПК», протокол 

№210 від 01.02.2023 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: 6  місяців.  

01.02.2023 обрано Голова Правління Головченко Юрій Ігорович  0 

Зміст інформації:  

Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК" 01.02.2023 року, протокол  №210  від 01.02.2023 року, прийняла рішення обрати Головою Правління з 

07.02.2023 року Головченка Юрія Ігоровича.  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 29.02.2024 року включно. Інші посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління з організації сировинної бази, начальник цеху заготівлі сировини, 

директор ТОВ «Вторресурси Київського КПК», директор департаменту заготівлі вторинної сировини ПрАТ «Київський КПК».  

01.02.2023 обрано Член Правління Колодій Ніна Антонівна  0 

Зміст інформації:  

Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК" 01.02.2023 року, протокол  №210  від 01.02.2023 року, прийняла рішення обрати Членом Правління з 07.02.2023 

року Колодій Ніну Антонівну.  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 29.02.2024 року включно. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: начальник фінансово-економічного управління ПрАТ «ККПК», директор з економіки і фінансів ПрАТ «ККПК».  
      

01.02.2023 обрано Член Правління Шевченко Ніна Михайлівна  0 

Зміст інформації:  

Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК" 01.02.2023 року, протокол  №210  від 01.02.2023 року, прийняла рішення обрати Членом Правління з 07.02.2023 

року Шевченко Ніну Михайлівну.  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 29.02.2024 року включно. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ «ККПК».  
      

01.02.2023 обрано Член Правління 
Биковець Олександр 

Миколайович 
 0 

Зміст інформації:  
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Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК" 01.02.2023 року, протокол  №210  від 01.02.2023 року, прийняла рішення обрати Членом Правління з 07.02.2023 

року Биковця Олександра Миколайовича. 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 29.02.2024 року включно. Інші посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор із закупок ПрАТ «ККПК».  
      

01.02.2023 обрано Член Правління Мацкевич Микола Іванович  0 

Зміст інформації:  

Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК" 01.02.2023 року, протокол  №210  від 01.02.2023 року, прийняла рішення обрати Членом Правління з 07.02.2023 

року Мацкевича Миколу Івановича. 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 29.02.2024 року включно. Інші посади, які обіймала особа 

протягом останніх п'яти років: Заступник директора департаменту продаж паперу та паперових виробів з планування ККПК; Директор з логістики 

ККПК/Директор ТОВ «Автоспецтранс ККПК;Заступник директора заводу гофротари із збуту ККПК; Директор з адміністративної діяльності і 

управління персоналом.  
      

01.02.2023 обрано Член Правління 
Кравченко Олександр 

Вікторович 
 0 

Зміст інформації:  

Наглядова рада ПрАТ "Київський КПК" 01.02.2023 року, протокол  №210  від 01.02.2023 року, прийняла рішення обрати Членом Правління з 07.02.2023 

року Кравченко Олександра Вікторовича. 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 29.02.2024 року включно. Інші посади, які 

обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер, генеральний директор, Голова Правління.  
      

 

____________ 

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду. 

 


