Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
27.07.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1345
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Голова правління
(посада)

Олексенко В.В.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду
операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
18013, Черкаська обл., Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, проспект Хіміків, будинок 76
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00204033
5. Міжміський код та телефон, факс:
0472397255, 0472640032
6. Адреса електронної пошти:
00204033@afr.com.ua, уаrn@khimvolokno.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію
до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://cherkasykhimvolokno.emitents.ne
t.ua/ua/docs/?fg_id=27

27.07.2020

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Зміни (призначено,
Ідентифікаційний
Розмір частки в
звільнено, обрано
Прізвище, ім'я, по-батькові або повне
Посада
код юридичної
статутному капіталі
або припинено
найменування юридичної особи
особи
емітента (у відсотках)
повноваження)
1
2
3
4
5
6
22.07.2020
припинено
Голова Наглядової ради
Яковенко Олег Олексійович
0
повноваження
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Товариства, на підставі
рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження члена Наглядової ради ПРАТ
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Яковенка Олега Олексiйовича. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%.
Особа обрана акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Інші посади, які обіймав протягом останніх
п'яти років: ТОВ "БудХаус Групп", віце-президент (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62/64). Особа перебувала на посаді з 20.04.2018 р. по 22.07.2020 р. Посадова особа
не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
припинено
член Наглядової ради
Глущенко Дмитро Олександрович
0
повноваження
(акціонер)
Зміст інформації:
Згідно п.п.1) ст.57 "Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради" Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена
Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Глущенка Дмитра Олександровича за власним бажанням від 05 лютого 2020 р. Підстава: заява Глущенка Дмитра
Олександолвича про звільнення за власним бажанням, ст 57 Закону України. Посадова особа володіє акціями товариства, частка в статутному капіталі товариства
0,0000%. Інші посади, які обіймав протягом останніх п"яти років: помiчник адвоката АО "Iнвiкта". Особа перебувала на посаді з 20 квітня 2018 року по 05 лютого 2020
року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
припинено
член Наглядової ради
Трофименко Тетяна Володимирiвна
0
повноваження
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Товариства, на підставі
рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження члена Наглядової ради
Трофименко Тетяни Володимирiвни Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Інші посади, які обіймала
протягом останніх п"яти років: ТОВ "Аутсорсингова компанія "Балекан Консалтинг", головний юрисконсульт відділу договірної та загально-правової роботи юридичного
департаменту (м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14а)".Особа перебувала на посаді з 20.04.2018 року по 22.07.2020 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
припинено
член Наглядової ради
Дончак Альона Василiвна
0
повноваження
(акціонер)
Зміст інформації:
Згідно п.п.1) ст.57 "Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради" Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена
Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Дончак Альони Василiвни за власним бажанням від 02 січня 2020 р.: Підстава: заява Дончак А.В. про звільнення
за власним бажанням, ст. 57 Закону України. Посадова особа володіє акціями товариства, частка в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа перебувала на посаді з
20 квітня 2018 року по 02 січня 2020 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
припинено
член Наглядової ради
Чижова Олена Петрівна
0
Дата
вчинення
дії

повноваження

(представник акціонера)

Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", згідно п. 11.3. розділу 11 Статуту Товариства, на підставі
рішення чергових загальних зборів акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження члена Наглядової ради
Чижової Олени Петрівни. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа перебувала на посаді з
20.04.2018 року по 22.07.2020 року. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа є представником за дорученням "юридичної особи" PALOS ESTABLISHMENT LIMITED" (код HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES BUILDING, 2nd
floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 89,763%.
22.07.2020

припинено
повноваження

Голова Ревізійної комісії
(акціонер)

Сичова Людмила Олександрiвна

0

Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Ревізійної комісії ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів,
які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Сичової
Людмили Олександрiвни. Посадова особа працює на підприємстві, володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Підстава для
припинення повноважень: закінчення терміну повноважень складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО". Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 по
22.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
припинено
член Ревізійної комісії
Гриценко Ольга Павлівна
0
повноваження
Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Ревізійної комісії ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів,
які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Гриценко
Ольги Павлівни. Посадова особа працює на підприємстві, не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Підстава для
припинення повноважень: закінчення терміну повноважень складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО". Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 по
22.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
припинено
член Ревізійної комісії
Даценко Людмила Володимирiвна
0
повноваження
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Ревізійної комісії ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів,
які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Даценко
Людмили Володимирiвни. Посадова особа не працює на підприємстві, володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Підстава для
припинення повноважень: закінчення терміну повноважень складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО". Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 по
22.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
припинено
член Ревізійної комісії
Дорошенко Iрина Володимирiвна
0
повноваження
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Ревізійної комісії ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів,
які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Дорошенко
Iрини Володимирiвни. Посадова особа не працює на підприємстві, володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Підстава для
припинення повноважень: закінчення терміну повноважень складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО". Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 по
22.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

22.07.2020

припинено
повноваження

член Ревізійної комісії
(акціонер)

Барська Лариса Вiталiївна

0

Зміст інформації:
В зв"язку з закінченням терміну повноважень складу Ревізійної комісії ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів,
які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" Барської
Лариси Вiталiївни. Посадова особа не працює на підприємстві, володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Підстава для
припинення повноважень: закінчення терміну повноважень складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО". Особа перебувала на посаді з 18.04.2017 по
22.07.2020 р. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Наглядової ради
Яковенко Олег Олексiйович
0
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів
акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Яковенка
Олега Олексiйовича. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа обрана на трирічний строк (п.11.3
розділу 11 Статуту). Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: ТОВ "БудХаус Групп", віце-президент (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 62/64). Посадова
особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Наглядової ради
Віщунов Андрій Ігорович
0
(представник акціонера)
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів
акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Віщунова
Андрія Ігоровича. Інші посади, які обіймав протягом останніх п"яти років: самозайнята особа. Особа не акціонер Товариства. Посадова особа не володіє акціями
товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,000%. Особа обрана на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Посадова особа не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Віщунов Андрій Ігорович є представником за дорученням "юридичної особи" PALOS ESTABLISHMENT LIMITED" (код HE 316171, Griva Digeni PANAYIDES
BUILDING, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Cyprus) - частка у статутному капіталі товариства - 89,763 %.
22.07.2020
обрано
член Наглядової ради
Дубинець Наталія Олександрівна
0
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів
акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Дубинець
Наталію Олександрівну. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Інші посади, які обіймала протягом
останніх п"яти років: ТОВ "Аутсорсингова компанія "Балекан Консалтинг", директор юридичного департаменту (м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14а). Особа обрана на
трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Наглядової ради
Тарадай Катерина Вікторівна
0
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів
акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Тарадай
Катерину Вікторівну. Особа обрана на трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Посадова особа не працює в Товаристві, володіє акціями товариства, розмір частки в
статутному капіталі товариства 0,0003%. Інші посади, які обіймала протягом останніх п"яти років: - ТОВ "Юридична компанія "Енерго-Лекс": заступник начальника

відділу претензійно-позовної роботи (01004, м. Київ, Велика Васильківська, 13); - ТОВ "ГАУР ПЛЮС" начальник відділу з питань претензійно-позовної роботи (04210, м.
Київ, просп. Героїв Сталінграду, 20 А);- Адвокатське об'єднання "ЛІГАЛ ЮНІОН": заступник директора (01024, м. Київ, вул. Антоновича, 5 А). Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Наглядової ради
Трофименко Тетяна Володимирiвна
0
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення чергових загальних зборів
акціонерів, які були проведені дистанційно (протокол №30 від 22.07.2020 р.), обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Трофименко
Тетяни Володимирiвни. Посадова особа не працює в Товаристві, володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0003%. Особа обрана на
трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Інші посади, які обіймала протягом останніх п"яти років: ТОВ "Аутсорсингова компанія "Балекан Консалтинг", головний
юрисконсульт відділу договірної та загально-правової роботи юридичного департаменту (м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14а)". Посадова особа не має непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Ревізійної комісії
Рєзнік Володимир Вікторович
0
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв
акцiонерiв, які були проведені дистанційно, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (протокол №30 вiд 22.07.2020 р.) Рєзніка
Володимира Вікторовича. Рєзнік В.В. на пiдприємствi не працю,. не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Обрано
термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п"яти рокiв: - ДПС у м. Києві:
начальник управління (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19); - ДПІ у Солом'янському р-ні м. Києва: в.о. начальника ДПІ (03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6); - ТОВ
"МЦПРП": заступник генерального директора (01054, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33 В); - ТОВ "АФ "Енерджи Аудит": генеральний директор (01024, м. Київ, вул.
Антоновича, 5 Б). - ТОВ "АФ "Енерджи Аудит": генеральний директор (01024, м. Київ, вул. Антоновича, 5 Б). 01024, м. Київ, вул. Антоновича, 5 Б. Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Ревізійної комісії
Гриценко Ольга Павлiвна
0
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв
акцiонерiв, які були проведені дистанційно, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (протокол №30 вiд 22.07.2020 р) Гриценко
Ольгу Павлівну. Гриценко О.П. на пiдприємствi працює бухгалтервом. Посадова особа не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства
0,0000%. Інші посади, які обіймала протягом останніх п"яти років: заст.головного бухгалтера ПРАТ "Черкаське хiмволокно" Обрана термiном на три роки згiдно п. п.
2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Ревізійної комісії
Сичова Людмила Олександрiвна
0
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв
акцiонерiв, які були проведені дистанційно, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (протокол №30 вiд 22.07.2020 р) Сичову
Людмилу Олександрiвну. Сичова Л.О. на пiдприємствi працює заст. головного бухгалтерва. Акцiонер Товариства, володіє акціями товариства, розмір частки в
статутному капіталі товариства 0,0000%.. Інші посади, які обіймала протягом останніх п"яти років: головний бухгалтер ПРАТ "Черкаське хiмволокно". Обрана термiном
на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Ревізійної комісії
Панайоті Юлія Геннадіївна
0
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв

акцiонерiв, які були проведені дистанційно, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (протокол №30 вiд 22.07.2020 р.) Панайоті
Юлію Геннадіївну. Панайоті Ю.Г.. на пiдприємствi не працює. Не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Інші посади, які
обіймала протягом останніх п"яти років: ТОВ "Аутсорсингова компанія "Балекан Консалтинг", начальник відділу бухгалтерського супроводження фінансовоекономічного департаменту, м. Київ, вул. Лятошинського, буд. 14а. Обрана термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю
товариства". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
член Ревізійної комісії
Забродський Валерій Валерійович
0
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв
акцiонерiв, які були проведені дистанційно, обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО" (протокол №30 вiд 22.07.2020 р)
Забродського Валерія Валерійовича. Забродський В.В.. на пiдприємствi не працює. Не акцiонер Товариства, не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному
капіталі товариства 0,0000%. Інші посади, які обіймала протягом останніх п"яти років: - Державна податкова інспекція у Солом'янському районі Головного управління
ДФС у м. Києві: головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу та інформаційно-аналітичного забезпечення управління погашення боргу (03151, м. Київ,
вул. Смілянська, 6); - Головне управління ДФС у м. Києві: головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за банківськими установами управління фінансового
контролю та операцій у сфері ЗЕД (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19); - ТОВ "Аудиторська компанія "Енерджи Аудит": аудитор відділу аудиторських послуг (01024,
м. Київ, вул. Антоновича, 5 Б).. Обрано термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства". Посадова особа не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
Голова Наглядової ради
Яковенко Олег Олексійович
0
(акціонер)
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО", на підставі рішення Наглядової ради ПРАТ
"ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" (протокол №1 засідання Наглядової ради від 22.07.2020 р.) обрано на посаду Голови Наглядової ради ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ
ХІМВОЛОКНО" Яковенка Олега Олексійовича. Посадова особа володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Особа обрана на
трирічний строк (п.11.3 розділу 11 Статуту). Інші посади, які обіймав протягом останніх п"яти років: ТОВ "БудХаус Групп", віце-президент (м. Київ, вул. Велика
Васильківська, 62/64). Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
22.07.2020
обрано
Голова Ревізійної комісії
Рєзнік Володимир Вікторович
0
Зміст інформації:
В зв"язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХIМВОЛОКНО", на пiдставi рiшення засiдання Ревiзiйної комiсiї
обрано головою Ревiзiйної комiсiї (протокол №1 засiдання Ревiзiйної комiсiї вiд 22.07.2020 р.) Рєзніка Володимира Вікторовича. Рєзнік В.В. на пiдприємствi не працює,
не володіє акціями товариства, розмір частки в статутному капіталі товариства 0,0000%. Обрано термiном на три роки згiдно п. п. 2.1. роздiлу 2 "Положення про
Ревiзiйну комiсiю товариства". Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п"яти рокiв: - ДПС у м. Києві: начальник управління (04116, м. Київ вул. Шолуденка, 33/19); ДПІ у Солом'янському р-ні м. Києва: в.о. начальника ДПІ (03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6); - ТОВ "МЦПРП": заступник генерального директора (01054, м.Київ, вул.
Бульварно-Кудрявська, 33 В); - ТОВ "АФ "Енерджи Аудит": генеральний директор (01024, м. Київ, вул. Антоновича, 5 Б). - ТОВ "АФ "Енерджи Аудит": генеральний
директор (01024, м. Київ, вул. Антоновича, 5 Б). 01024, м. Київ, вул. Антоновича, 5 Б. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

