V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1955
Вища (технiчна)

Кондратенко Борис Володимирович

6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "СК "ДIЯ", перший
заступник Голови правлiння
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
Правлiння Товариства». Змiн протягом звiтного року у персональному складi посадових осiб не
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 40. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п"яти рокiв: перший заступник Голови правлiння. Посадова особа не працює та не
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1947
Вища (економiчна)

Самонова Нiна Iванiвна

6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "П"юклонт", Головний
бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
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Правлiння Товариства». Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 47. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх
п"яти рокiв: Головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких
iнших пiдприємствах.
1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1978
Вища (економiчна)

Гурiна Ганна Сергiївна

6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "СК "Дiя", Член
наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». Змiн протягом звiтного року у персональному складi посадових осiб
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа
емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 17. Попереднi посади, якi особа обiймала
протягом останнiх п"яти рокiв: член наглядової ради, викладач Київського нацiонального
авiацiйного унiверситету. Посадова особа обiймає посаду викладача Київського нацiонального
авiацiйного унiверситету (м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1)
1) посада

Секретар Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1940
Вища (технiчна)

Трещев Валерiй Павлович

6) стаж роботи (років)**
43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "СК "ДIЯ", Голова
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правлiння
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». У звiтному роцi змiн у персональному складi посадових осiб не
вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 43. Попереднi посади, якi особа обiймала проятгом
останнiх п"яти рокiв: Голова правлiння. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких iнших пiдприємствах.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1938
Вища (технiчна)

Кудрiн Анатолiй Павлович

6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Київський нацiональний
авiацiйний унiверситет, викладач
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». Протягом звiтного року змiн у персональному складi посадових осiб
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 44. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п"яти рокiв: викладач. Посадова особа обiймає посаду викладача Київського
нацiонального авiацiйного унiверситету (м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1)
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1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1966
Вища (технiчна)

Кабачнiк Iлля Миколайович

6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "АВIКОС" (Росiя),
виконавчий директор
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». Протягом звiтного року змiн у персональному складi посадових осiб
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 27. Попереднi посади, якi особа обiймала проятгом
останнiх п"яти рокiв: виконавчий директор. Посадова особа обiймає посаду виконавчого
директора ЗАТ «АВIКОС» (Росiя).
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1958
Вища (технiчна)

Юрчук Андрiй Васильович

6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "IНФРАКОН", Голова
наглядової ради
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
наглядову раду Товариства». Змiн протягом звiтного року у персональному складi посадових осiб
не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента
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не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 36. Попереднi посади, якi особа обiймала протягом
останнiх п"яти рокiв: Голова наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на
будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1974
Вища (економiчна)

Довгодько Олена Анатолiївна

6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВА Банк, економiст
8) дата набуття повноважень та
30.03.2015 4 роки
термін, на який обрано (призначено)

9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту, Положення «Про
Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства». Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не було. За рішенням загальних зборів акціонерів від 30.03.2015 р. підтверджено
повноваження та обов"язки Голови Ревізійної комісії. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 19. Попереднi
посади, якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: економiст. Посадова особа не працює
та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1983
Вища, юридична

Долга Катерина Сергіївна

6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "ПТ "Євпрополіс",
юрист
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 4 роки
термін, на який обрано (призначено)
2015 р.

© SMA

21486001

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Змiн у персональному
складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 11. Попереднi посади,
якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: юрист. Посадова особа не працює та не займає
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних.
1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1947
Вища (економiчна)

Самонова Нiна Iванiвна

6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "П"юклонт", Головний
бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
08.07.2011 безстроково
термін, на який обрано (призначено)
9) опис: Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та
обов’язки згiдно закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту. Змiн у персональному
складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи (рокiв) - 47. Попереднi посади,
якi особа обiймала протягом останнiх п"яти рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа не працює
та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
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