28.09.2017

Регулярна інформація (XML) - Smida

Добрий день, Veretilnik! Вийти

Ми робимо
інформацію доступною
Агентство

Новини

Бази даних

Послуги

Web-сайти

Підтримка

Заявки на публікацію

Введіть ЄДРПОУ

Регулярна інформація (XML)

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

Голова Правління

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

Тищенко Валерій Дмитрович

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

д/нд/н 11.11.1111 д/н

юридичної особи
4)Рік народження**

1958

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

41

7)Найменування підприємства та
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/44806/148/templ

ЗАТ ПЛАСТ

Г

і

1/11

28.09.2017

)

у

д р

попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
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ЗАТ «ПЛАСТ», радник Голови правління.

01.11.2005, безстроково

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
Виконавчий орган (Правління), розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є
конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь9)Опис

яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж роботи посадової особи - 41 рік, попередня посада, яку
займала посадова особа – ЗАТ «ПЛАСТ», радник Голови правління. Протягом останніх 5 років іншої посади на
будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки
посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1)Посада

Член Правління (Фінансовий директор)

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

Лозовий Володимир Вікторович

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

д/нд/н 11.11.1111 д/н

юридичної особи
4)Рік народження**

1967

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

31

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

СП АТЗТ «Зангас-НГС», Заступник Голови правління

8)дата набуття повноважень та термін, на
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8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
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01.11.2005, безстроково

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
Виконавчий орган (Правління), розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є
конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь9)Опис

яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж роботи посадової особи - 31 рік, попередня посада, яку
займала посадова особа – СП АТЗТ «Зангас-НГС», заступник Голови правління. Протягом останніх 5 років іншої
посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня
оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1)Посада

Член Правління

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

Рябий Леонід Трохимович

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

д/нд/н 11.11.1111 д/н

юридичної особи
4)Рік народження**

1953

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

40

7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)
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Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
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Повноваження та обов язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
Виконавчий орган (Правління), розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є
конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь9)Опис

яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж роботи посадової особи - 40 років, попередня посада, яку
займала посадова особа – ТОВ «Енергогарант», комерційний директор. Протягом останніх 5 років іншої посади
на будь-яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки
посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1)Посада

Голова Наглядової ради

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

Перелома Сергій Віталійович

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

д/нд/н 11.11.1111 д/н

юридичної особи
4)Рік народження**

1972

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

22

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

ПАТ «Констар», Голова наглядової ради

09.04.2009, безстроково

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства Положенням про
Наглядову раду , розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною
інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших
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підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
9)Опис

Повноваження посадової особи припинено згідно рішення наглядової ради від 18.04.2014 згідно з поданою
заявою. Стаж керівної роботи посадової особи - 22 роки, попередня посада, яку займала посадова особа –
Голова наглядової ради ПАТ «Констар». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших
підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не
надала згоди на її розкриття.

1)Посада

Секретар 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)*

д/нд/н 11.11.1111 д/н

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1972

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

12

7)Найменування підприємства та

ТОВ «Енерготехпром», директор

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

22.04.2010, безстроково

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
Наглядову раду, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною
інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших
9)Опис
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роботи посадової особи - 12 років, попередня посада, яку займала посадова особа – директор ТОВ
«Енерготехпром». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа не
обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1)Посада

Член Наглядової ради

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

Бакай Олексій Олексійович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

д/нд/н 11.11.1111 д/н

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

11

7)Найменування підприємства та

ДК«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», начальник відділу майнових відносин

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

30.09.2010, безстроково

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
Наглядову раду, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною
інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших
підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
9)Опис

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року повноваження посадової особи припинено. Стаж
роботи посадової особи - 11 років, попередня посада, яку займала посадова особа – начальник відділу
майнових відносин ДК«Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України». Протягом останніх 5 років іншої посади на будьяких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки
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посадова особа не надала згоди на її розкриття.

1)Посада

Ревізор акціонерного товариства

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

Брильян Ігор Анатолійович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

д/нд/н 11.11.1111 д/н

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1968

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

29

7)Найменування підприємства та

ТОВ «Заря», директор

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

02.06.2008, безстроково

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
Ревізійну комісію (Ревізора), розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є
конфіденційною інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь9)Опис

яких інших підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було. Стаж роботи посадової особи - 29 років, попередня посада, яку
займала посадова особа – ТОВ «Заря», директор. Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших
підприємствах посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не
надала згоди на її розкриття.
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1)Посада

Головний бухгалтер

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

Чушенко Сергій Анатолійович

юридичної особи
3)Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*

д/нд/н 11.11.1111 д/н

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4)Рік народження**

1976

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

24

7)Найменування підприємства та

ТОВ НВФ «Рута», заступник головного бухгалтера

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

01.11.2005, безстроково

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені посадовою інструкцією Товариства, розмір
виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною інформацією. Винагорода у
натуральній формі емітентом не надавалася. Іншої посади на будь-яких інших підприємствах посадова особа
9)Опис

не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змiн за звiтний перiод не було.
Стаж роботи посадової особи - 24 роки, попередня посада, яку займала посадова особа – заступник головного
бухгалтера ТОВ НВФ «Рута». Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах
посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди
на її розкриття.

1)Посада
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/44806/148/templ
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2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерготехпром"

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

32309445

юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

24.04.2014, безстроково

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та Положенням про Наглядову раду.
9)Опис

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано до складу
наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року.

1)Посада

Член Наглядової ради

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

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз"

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

30019801

юридичної особи
https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/44806/148/templ
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4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень та термін, на
який обрано (призначено)

24.04.2014, безстроково

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та Положенням про Наглядову раду.
9)Опис

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Обрано до складу
наглядової ради згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2014 року.

1)Посада

Голова Наглядової ради

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

Стогній Сергій Борисович

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

д/нд/н 11.11.1111 д/н

юридичної особи

)

4)Рік народження**

1971

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

26

й
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7)Найменування підприємства та

ТОВ "Енерготехпром", заступник директора

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

24.04.2014, безстроково

який обрано (призначено)

Повноваження та обов’язки посадових осіб емітента встановлені Статутом Товариства та Положенням про
Наглядову раду, розмір виплаченої винагороди установлений згідно штатного розкладу та є конфіденційною
інформацією. Винагорода у натуральній формі емітентом не надавалась. Іншої посади на будь-яких інших
підприємствах посадова особа не обіймала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
9)Опис

Рішення про обрання на посаду члена наглядової ради прийнято загальними зборами акціонерів від 24.04.2014
року. Стаж роботи посадової особи - 26 років, попередня посада, яку займала посадова особа – заступник
директора ТОВ "Енерготехпром". Протягом останніх 5 років іншої посади на будь-яких інших підприємствах
посадова особа не обіймала. Інформація про паспортні дані відсутня оскільки посадова особа не надала згоди
на її розкриття.

_______________
* 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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