
 6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада Голова Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Скупенко Олексій Володимирович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1984 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   5 
6.1.7. Найменування підприємства ПАП ЕРДЕ Банк, нач. управління 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з вирішенням усіх питань діяльності  
товариства, крім тих, вирішення яких відноситься до компетенції загальних зборів акціонерів та  
Наглядової ради. Скликає і проводить засідання Правління товариства, забезпечує виконання  
ним статутних обов'язків. Розмір виплаченої винагороди за перебування на посаді Голови  
Правління згідно штатного розкладу. Зміни у персональному  складі щодо посадової особи у  
2011 році  були: обрано на посаду Голови правління. Непогашеної судимості за корисливі та  
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 5 років. Попередня посада - нач. управління  
ПАП ЕРДЕ Банк. Посадова особа не  займає посад на будь-яких інших підприємствах.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

6.1.1. Посада Член Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Топко Валерій Васильович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1970 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи  21 
6.1.7. Найменування підприємства ПП "Моноліт",  директор 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства.  
Розмір виплаченої винагороди на перебування на посаді члена Правління згідно штатного  
розкладу. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2011 році  були: обрано на  
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посаду члена Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж 
 керівної роботи 6 років. Попередня посада -ПП "Моноліт" - директор . Посадова особа не  
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа одночасно працює Генеральним  
директором ТОВ "Автоцентр". 

6.1.1. Посада Член Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Вербовський Валерій Вікторович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1976 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   1 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Правнича фірма "Самохвалов та партнери",  
 та попередня посада, яку займав юрисконсульт 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства  
та виконанням функцій заступника Голови правління товариства. Розмір виплаченої винагороди 
 за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Зміни у персональному  
складі щодо посадової особи у 2011 році  були: обрано на посаду члена Правління.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 1 рік.  
Попередня посада -ТОВ "Правнича фірма "Самохвалов та партнери", юрисконсульт. Посадова  
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадова особа не працює иа не займає  
посад  на інших підприємствах. 

6.1.1. Посада Член Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Сербин Павло Юрійович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1980 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   6 
6.1.7. Найменування підприємства Будівельна компанія "Інтералбуд", менеджер 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства.  



6.1.1. Посада Член Правління 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Степанов Сергій Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1980 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   1 
6.1.7. Найменування підприємства ТОВ "Укрмостобуд", юрисконсульт 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства.  
Винагорода за перебування на посаді члена Правління згідно штатного розкладу. Зміни у  
персональному складі щодо посадової особи у 2011 році  були: обрано на посаду члена  
Правління.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної  
роботи 1 рік. Попередня посада -ТОВ "Укрмостобуд", юрисконсульт. Посадова особа не надала 
 згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не працює та не займає посад на інших  
підприємствах. 
 
6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Сай Олена Віталіївна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1963 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи  16 
6.1.7. Найменування підприємства "Глобал Фешен", головний бухгалтер 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:   Має повноваження і обов'язки, пов'язані з організацією системи бухгалтерського  
обліку товариства. Винагорода за перебування на посаді Головного бухгалтера згідно штатного  
розкладу. Зміни у персональному складі у 2011 році щодо посадової особи  були: призначена  
на посаду головного бухгалтера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не  
має. Стаж керівної роботи 16 років. Попередня посада -"Глобал Фешен", головний бухгалтер.  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа  займає   
працює також в ТОВ "Автоцентр", бухгалтер-касир.. 

6.1.1. Посада Ревізор акціонерного товариства 



6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Мельников Валерій Вікторович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1951 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи   6 
6.1.7. Найменування підприємства "Укрнафтопродуктбуд", інженер-наладчик 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з організацією роботи Ревізійної комісії  
товариства. Винагорода за перебування на посаді Голови Ревізійної комісії ні в грошовій, ні в  
натуральній формах не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у  
2011 році  були: обрано Ревізором.. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  
не має. Стаж керівної роботи 6 роки. Попередня посада - інженер-наладчик  
"Укрнафтопродуктбуд". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Даних  
щодо займаних посад на інших підприємствах немає. 

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Мряченко Олександр Леонідович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1977 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи  10 
6.1.7. Найменування підприємства "Укрдіпрохарчопром", директор 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з організацією роботи Наглядової ради  
товариства. Винагорода за перебування на посаді Голови Наглядової ради  ні в грошовій, ні  
внатуральній формах  не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у  
2011 році  були: обрано Головою Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та  
посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 10 років. Попередня посада -  
"Укрдіпрохарчопром", директор.  Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних  
даних. Посадова особа працює також на Державному підприємстві  "Укроборонпром" зам.  
Фінансового директора 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа  Гапіченко Володимир Кузьмич 



фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  д/н, д/н, 01.01.1900, д/н 
особи (серія, номер, дата видачі,  
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1946 
6.1.5. Освіта Середня 

6.1.6. Стаж керівної роботи   6 
6.1.7. Найменування підприємства "Укрнафтопродуктбуд", інженер-наладчик 
 та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Наглядової ради  
товариства. Винагорода за перебування на посаді члена Наглядової ради ні в грошовій, ні в  
натуральній формах не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у  
2011 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж  
керівної роботи 6 років. Попередня посада: інженер-наладчик "Укрнафтопродуктбуд". Посадова  
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Даних щодо займаних посад на інших  
підприємствах немає. 


