
 

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 
Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 
29.01.2021 обрано Член Наглядової ради Ковбуз Андрiй Васильович  0.00000 

Зміст інформації 
Член Наглядової ради Ковбуз Андрiй Васильович обрано 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу -  три роки.  Рiшення прийнято на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 29.01.2021р. (Протокол №25 вiд 08.02.2021р.) у зв'язку iз 
припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.  Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера ТОВ "ГАЛПАК". Iнформацiя про посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: до листопада 2016 р. - комерцiйний директор ТОВ "ГАЛПАК", з листопада 2016 р. - по даний час - директор ТОВ "ГАЛПАК". 

29.01.2021 обрано Член Наглядової ради Ковбуз Ярослав Васильович  0.00000 
Зміст інформації 
Член Наглядової ради Ковбуз Ярослав Васильович -  обрано  29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу -  три роки.  Рiшення прийнято на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 29.01.2021р. (Протокол №25 вiд 08.02.2021р.) у зв'язку iз 
припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.  Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера ТОВ "ГАЛПАК". Iнформацiя про посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: з травня 2010  по даний час - директор ТОВ "МОДЕРН ПАК". 

29.01.2021 обрано Член Наглядової ради Пiсцо Сергiй Iванович  0.00000 
Зміст інформації 
Член Наглядової ради Пiсцо Сергiй Iванович обрано 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Cтрок, на який обрано особу -  три роки.  Рiшення прийнято на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 29.01.2021р (Протокол №25 вiд 08.02.2021р.) у зв'язку iз припиненням 
повноважень попереднього складу наглядової ради.  Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера ТОВ "ГАЛПАК". Iнформацiя про посади, якi обiймала ця особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: з травня 2007 р. до травня 2018р. - директор ТзОВ "ГАЛПIН ПЛЮС", з червня 2018 р. по даний час - заступник директора ТОВ "IНТЕР-ПАК УКРАЇНА". 

29.01.2021 обрано Член Наглядової ради Гриневич Оксана Мирославiвна  0.00000 
Зміст інформації 
Член Наглядової ради Гриневич Оксана Мирославiвна обрано 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу -  три роки.  Рiшення прийнято на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 29.01.2021р (Протокол №25 вiд 08.02.2021р.) у зв'язку iз 
припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.  Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера ТОВ "ГАЛПАК". Iнформацiя про посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п'яти рокiв: липень 2016- грудень 2019 - фiнансовий директор ТОВ "Фабрика ЮА", з сiчня 2020 р. по даний час - директор з економiки ТОВ "IНТЕР-ПАК 
УКРАЇНА". 

29.01.2021 обрано Член Наглядової ради Кожухiвська Галина Василiвна  0.00000 
Зміст інформації 
Член Наглядової ради Кожухiвська Галина Василiвна обрано 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу -  три роки.  Рiшення прийнято на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 29.01.2021р (Протокол №25 вiд 08.02.2021р.) у зв'язку iз 
припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради.  Посадова особа не є акцiонером, є представником акцiонера ТОВ "ГАЛПАК". Iнформацiя про посади, якi обiймала ця 

Додаток 6 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 
(пу(пункт 7 глави 1 розділу III) 



особа протягом останнiх п'яти рокiв: до лютого 2017 р. - начальниця юридичного вiддiлу ТОВ "ДМЗ "КАРПАТИ", квiтень-листопад 2019 . - юрисконсультка ТОВ "ТРАНСФЕОЛАБ", з 
грудня по даний час - юрисконсульт ТОВ "ТД "ГАЛПIН". 

29.01.2021 
припинено 

повноваження 
Голова Ревiзiйної комiсiї Аргунова Олена Вiкторiвна  0.01410 

Зміст інформації 
Повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Аргунова Олена Вiкторiвна припинено 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01410%, 
(3000 шт.)  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2018 року. Рiшення прийнято на позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв29.01.2021р (Протокол №25 вiд 08.02.2021р.) у зв'язку з тим, що новою редакцiєю статуту товариства створення ревiзiйної комiсiї не є обов'язковим.  На 
посаду, замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено. 

29.01.2021 
припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної комiсiї Метко Ольга Володимирiвна  0.01320 

Зміст інформації 
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Метко Ольга Володимирiвна припинено 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01320% (2800 
шт.) Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi з 30.04.2018 року. Рiшення прийнято на позачергових Загальних 
зборах акцiонерiв (Протокол №25 вiд 08.02.2021.) у зв'язку з тим, що новою редакцiєю статуту товариства створення ревiзiйної комiсiї не є обов'язковим.  На посаду, замiсть звiльненої 
особи, нiкого не призначено. 

29.01.2021 
припинено 

повноваження 
Член Ревiзiйної комiсiї Коршунова Тетяна Валерiївна  0.00320 

Зміст інформації 
Повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Коршунова Тетяна Валерiївна припинено припинено 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 
0.00320% (672 шт.)  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - з 30.04.2018 року. Рiшення прийнято на 
позачергових Загальних зборах акцiонерiв 29.01.2021р. (Протокол №25 вiд 08.02.2021р.) у зв'язку з тим, що новою редакцiєю статуту товариства створення ревiзiйної комiсiї не є 
обов'язковим.  На посаду, замiсть звiльненої особи, нiкого не призначено. 

29.01.2021 обрано Голова правлiння Шараєв Олександр Леонiдович  0.00000 
Зміст інформації 
Голова правлiння Шараєв Олександр Леонiдович обрано 29.01.2021 р.(дата вчинення дiї 29.01.2021) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - один рiк, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - генеральний директор ТОВ "Луцька картонно-паперова фабрика -Україна" з 
лютого 2010 р. по лютий 2019р.,  виконавчий директор ТОВ "Хiмпол" з червня 2019р. по листопад 2019р., директор ТОВ "БIОПЕК" з грудня 2019р. по сiчень 2021р. Рiшення прийнято на 
позачергових Загальних зборах акцiонерiв 29.01.2021р. (Протокол №25 вiд 08.02.2021.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього Голови Правлiння. 

 

 

 


