
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

Публічне акціонерне товариство "Харчопродпакування" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 

Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 

03569120 

1.4. Місцезнаходження емітента 

03039 м. Київ Саперно-Слобідська, 25 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 

044 569-49-17 044 569-49-18 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 

bravhpp@bravhpp.kiev.ua 

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

http://emstent.tetra-studio.com/hpp 

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог 

розділу III цього Положення. 

Зміна складу посадових осіб емітента 

  

2. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства 07.10.2013 р. 

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради Товариство №6. 

Посадова особа Мягченков Євген Пилипович (Паспорт: серія СО номер 627657 виданий 24.04.2001 р. Дарницьким РУ ГУ МВС України 

в м. Києві), яка займала посаду Член Правління, звільнена. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 17 років. 



Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 07.10.2013 р. 

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради Товариства №6. 

Посадова особа Гончарук Тетяна Василівна (Паспорт: серія СН номер 215598 виданий 06.06.1996 р. Шевченківським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві), призначена на посаду Член Правління. 

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Строк, на який призначено особу: до 25.12.2015 р.. 

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: провідний бухгалтер ДП МРЦ МНС України, бухгалтер СП «Оптима Фарм», 

головній бухгалтер ЗАТ «Променергоавтоматика». 

  

  

3. Підпис 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе 

відповідальність згідно з законодавством. 

3.2. 

Голова правління 

  

  

  

Аксьонов В.Т. 

  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  

  М. П.  
  

(дата)  

 


