3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "ПОЛIГРАФКНИГА"
корпоративне пiдприємство ДАК "УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ"

Серія та номер свідоцтва про державну
реєстрацію

А01 № 727399

Дата державної реєстрації

02.03.1993

Місцезнаходження

03057, м.Київ, вул.О.Довженка, б.3

Статутний капітал (грн.)

38713700.00

Чисельність працівників (чол.)

53

Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

22.22.0 Iнша полiграфiчна дiяльнiсть, 22.15.0 Iншi види
полiграфiчної дiяльностi, 22.23.0 Брошурувально-палiтурна та
оздоблювальна дiяльнiсть

Відсоток акцій (часток, паїв), що
належать державі

0.000

Відсоток акцій (часток, паїв), що
передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

100.000

Органи управління емітента

Органами управлiння Корпоративного пiдприємства є:
1.Акцiонер; 2.Наглядова рада; 3.Правлiння; 4.Ревiзiйна комiсiя
(ревiзор)

Посадові особи емітента

Посадова особа-Голова правлiння Баран Дмитро Степанович
(паспорт серiї СН№738143 виданий 10.02.1998 р. Подiльським
РУГУ МВС України в м.Києвi). Володiє 0% статутного капiталу
емiтента. Призначений на посаду 10.09.2009р. на пiдставi
рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.09.2009 р. (протокол
№4). На посаду призначено строком на 5 рокiв. Iншi посади,. якi
обiймала посадова особа-член правлiння-головний iнженер,
заступник голови правлiння з виробничих питань, директор з
технiчних питань. Посадова особа непогашеної судимiстi за
посадовi та корисливi злочини немає. Посадова особа головний
бухгалтер - Шелех Ганна Миколаївна (паспорт ЕО 025784
виданий 12.01.1996 Заводським РВ ММУ УМВС України в
Миколаївськiй областi).Володiє 0% статутного капiталу
емiтента. Призначена на посаду 13.03.2012р.вiдповiдно до
наказу № 35 вiд 13.03.2007р. Призначена безстроково. Освiта вища, Миколаївський кораблебудiвний iнститут iм. адм.
С.О.Макарова 1993р. Останнє мiсце роботи ТОВ фiрма "Цеолiт"
- головний бухгалтер. Стає керiвної роботи 9 рокiв .Посадова
особа непогашеної судимiстi за посадовi та корисливi злочини
немає. Посадова особа - Заступник голови правлiння Старчевiч
Тетян Леонiдiвна Посадова особа - член Наглядової ради Савiн
Сергiй Миколайович - заступник Голови правлiння ПрАТ ДАК
"Укрвидавполiграфiя", освiта вища, Нацiональна академiй
управлiння Спецiальнiсть - правознавство, фiнанси . Рiк
народження - 12.07.1980р. паспорт серiя СН №383082 виданий
Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 05.12.1996р.

Посадова особа - Голова Наглядової ради Денисюк Наталiя
Миколаївна - заступник Голови правлiння ПрАТ ДАК
"Укрвидавполiграфiя", освiта вища, Київський iнститут
народного господарства Спецiальнiсть - статистика. Рiк
народження - 13.07.1960р. паспорт серiя СО №358938 виданий
Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi18.04.2000р. Посадова
особа - секретар Наглядової ради карасьова Вiкторiя
Валентинiвнач - заступник Голови правлiння ПрАТ ДАК
"Укрвидавполiграфiя", освiта вища, Схiдноукраїнський
державний унiверситет Спецiальнiсть - аналiз господарської
дiяльностi та бухгалтерський облiк . Рiк народження 07.07.1965р. паспорт серiя ЕМ №365723 виданий Жовтневим
РВ УМВС України в Луганськiй областii 09.10.1999р. Посадова
особа - Ревiзор Назаренко Тетяна Миколаївна освiта вища,
КиївськийНацiональний Авiацiйний Унiверситет Спецiальнiсть
- економiка пiдприємства. Рiк народження - 18.07.1983р.
паспорт серiя МЕ № 898718 виданий Оболонським РУ ГУ МВС
України в м.Києвi02.09.2008р.

Засновники емітента

Пiдприємство створене вiдповiдно до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України шляхом перетворення з державного
пiдприємства. 100% акцiй товариства передано до статутного
фонду ДАК "Українське видавничо-полiграфiчне об'эднання"

Інформація щодо участі підприємства у
створенні інших підприємств, установ та
організацій

Товариство не брало участiу створеннi iнших пiдприємств,
установ та органiзацiй

