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Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб
емітента
1)Посада

Генеральний директор

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Бондар Олександр Вiкторович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

НМ030485 21.02.2002 Деснянським УМВС України в Чернiговськiй обл.

юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

18

7)Найменування підприємства та
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ЗАТ Страхова компанiя "Партнер", голова правлiння.

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на

05.09.2007, до переобрання

який обрано (призначено)

Здiйснює повноваження та обов'язки генерального директора Товариства вiдповiдно до Статуту, Контракту;
отримує винагороду згiдно з штатним розкладом емiтента, в натуральнiй формi винагороду не отримує;
9)Опис

протягом звiтнього перiоду змiни в складi посадових осiб емiтента не проводились; Бондар О.В. не має
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини; загальний стаж роботи 26 рокiв; протягом останнiх
п'яти рокiв обiймає посаду генерального директора ПрАТ «СК "Мега-Полiс"(03110, м. Київ, вул. Iвана Клименка,
буд. 23).

1)Посада

Головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Сазонова Наталя Миколаївна

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

СО374616 04.04.2000 Ленiнградський РУ ГУ МВС України в м.Києвi

юридичної особи
4)Рік народження**

1975

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

12

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
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Головний бухгалтер Товариства здiйснює свої повноваження та обов'язки на пiдставi посадової iнструкцiї,
затвердженої наказом генерального директора емiтента; отримує винагороду згiдно з штатним розкладом
9)Опис

емiтента, в натуральнiй формi винагороду не отримує; протягом звiтнього перiоду змiни в складi посадових осiб
емiтента не проводились; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сазонова Н.М. не має;
загальний стаж роботи 22 роки; головний бухгалтер ТДВ «ВiДi-Страхування» (08131, Київська обл., КиєвоСвятошинський район, с. Софiївська Борщагiвка, вул. Велика Кiльцева, буд. 56).

1)Посада

Член Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Стогнiй Сергiй Борисович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

СН265411 17.09.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

юридичної особи
4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

Товариство з обмеженої вiдповiдальнiстю ТОВ "Енерготехпром", заступник директора.

21.04.2016, на три роки

Здiйснює повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту; винагорода, в
тому числi в натуральнiй формi, Стогнiю С.Б. емiтентом не виплачувалась; протягом звiтнього перiоду змiни в
9)Опис

складi посадових осiб емiтента не проводились; Стогнiй С.Б. не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини; загальний стаж роботи 27 рокiв; протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду заступника
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директора ТОВ Енерготехпром (01010, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 28).

1)Посада

Голова Наглядової ради

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Сова Костянтин Володимирович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

СН437511 21.02.1997 Печерський РУ ГУ МВС України в м. Києвi

юридичної особи
4)Рік народження**

1972

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

19

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

Товариство з обмеженою iнформацiєю "Енерготехпром", директор.

21.04.2016, на три роки

Здiйснює повноваження та обов'язки голови Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту; винагорода, в
тому числi в натуральнiй формi, Совi К.В. емiтентом не виплачувалась; протягом звiтнього перiоду змiни в
9)Опис

складi посадових осiб емiтента не проводились; Сова К.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини; загальний стаж роботи 27 рокiв; протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду директора ТОВ
"Енерготехпром"(01010, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 28).

1)Посада
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2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Вебла Iрина Геннадiївна

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

СО538498 01.12.2000 Мiнський РУ ГУ МВС України у м. Києвi

юридичної особи
4)Рік народження**

1961

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

39

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

Головний бухгалтер Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енерготехпром»

21.04.2016, на три роки

Здiйснює повноваження та обов'язки члена Наглядової ради Товариства вiдповiдно до Статуту; винагорода, в
тому числi в натуральнiй формi, Веблi I.Г. емiтентом не виплачувалась; протягом звiтнього перiоду змiни в
9)Опис

складi посадових осiб емiтента не проводились; Вебла I.Г. не має непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини; загальний стаж роботи 39 рокiв; протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного
бухгалтера ТОВ "Енерготехпром"(01010, м. Київ, вул. Сiчневого Повстання, буд. 28).

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це
зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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