
Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ХАРКIВРЕАХIМ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство                                                                
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00207190
1.4. Місцезнаходження емітента 61099  м.Харкiв вул. Автогенна , 12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (057)755-92-44 (0572)93-40-25
1.6. Електронна поштова адреса емітента director@kharkovreachem.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації 

www.kharkovreachem.com.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Голова Наглядової ради Дьяченко Ганна Вадимiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних  ) припинено повноваження  28.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.09.2011р. по 28.04.2014 р.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2014 р. (протокол б\н вiд 28.04.2014 р.) 
Посадова особа Член Наглядової ради Дьяченко Алла Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних  ) припинено повноваження  28.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 27.09.2011р. по 28.04.2014 р.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2014 р. (протокол б\н вiд 28.04.2014 р.) 
Посадова особа Член Наглядової ради Папко Лариса Iванiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних  ) 
припинено повноваження  28.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Перебувала на посадi з 27.09.2011р. по 28.04.2014 р.Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
товариства вiд 28.04.2014 р. (протокол б\н вiд 28.04.2014 р.)
 Посадова особа Ревiзор Романцова Лариса Олександрiвна    (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних  ) 
припинено повноваження   29.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.Перебувала на посадi з 27.09.2011р. по 28.04.2014 р.Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
товариства вiд 28.04.2014 р. (протокол б\н вiд 28.04.2014 р.)
Посадова особа Ревiзор Романцова Лариса Олександрiвна   (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних  ) 
обрано на новий термiн з  29.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.  Призначено особу термiном на три роки.Протягом  останнiх п'яти рокiв перебувала на посадах : Ревiзора  
товариства, головного бухгалтера на ТОВ "Атоменергокомплект".Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв 
товариства вiд 28.04.2014 р. (протокол б\н вiд 28.04.2014 р.) 
Посадова особа Голова Наглядової ради Дьяченко Ганна Вадимiвна  (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних  ) обрано на новий термiн з  29.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Призначено особу термiном на три роки.Протягом  останнiх п'яти рокiв перебуває на посадi 
Голови Наглядової Ради товариства. .Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв товариства вiд 28.04.2014 р. 
(протокол б\н вiд 28.04.2014 р.)
 Посадова особа Член Наглядової ради Дьяченко Алла Олександрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних  ) обрано на новий термiн з  29.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.  Призначено особу термiном на три роки.Протягом  останнiх п'яти рокiв перебуває на посадах: 
Члена Наглядової Ради товариства та начальника вiддiлу Заводу Спортiнвентарь. .Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв товариства вiд 28.04.2014 р. (протокол б\н вiд 28.04.2014 р.)
 Посадова особа Член Наглядової ради Папко Лариса Iванiвна  (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних  ) 
обрано на новий термiн з  29.04.2014. Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.  Призначено особу термiном на три роки.Протягом  останнiх п'яти рокiв перебуває  на посадах: Члена 
Наглядової Ради товариства та начальник вiддiлу пiдприємства "Елiтан" .Рiшення прийнято загальними зборами 
акцiонерiв товариства вiд 28.04.2014 р. (протокол б\н вiд 28.04.2014 р.)

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. Найменування посади.

Папко Сергiй Михайлович ____________ Директор


