
V. Інформація про посадових осіб емітента 
 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1) посада*: Голова Правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Григорович Олександр Іванович 
фізичної особи або повне найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної особи: 
4) рік народження**: 1967 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 25 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: В. о.  Голови правління ПАТ  
 „Державна продовольчо-зернова корпорація України” 
8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) 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  
звітному році були, а саме: обрано на посаду Голови правління ПрАТ "БУДТРАНС"  замість  
члена Правління Сербина П.Ю. (Протокол Наглядової ради   ПрАТ „БУДТРАНС” №3/2017 від  
08.12.2017 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж  роботи 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 

п’яти років: радник Міністра, директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення та 

сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики та продовольства 

України, радник ПАТ „Миронівське ХПП”, заступник Голови правління,  виконуючий обов’язки  

Голови правління ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України”. Посадова особа 

одночасно  не  займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних. 
         . 
1) посада*: Член Правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Топко Валерій Васильович 
фізичної особи або повне найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної особи: 
4) рік народження**: 1970 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 27 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Генеральний директор ТОВ  
 "Автоцентр", член правління ПрАТ „БУДТРАНС”, директор ТОВ «КАР СЕРВІС СТО». 
8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) 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 2017 році були, а саме: у  
зв'язку з закінченням строку дії повноважень переобрано на посаду на новий строк (Протокол  
Наглядової ради   ПрАТ „БУДТРАНС” №3/2017 від 08.12.2017 р.). Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи 27 років. Перелік попередніх посад, 

які  особа обіймала протягом останніх п'яти  років: Генеральний директор ТОВ "Автоцентр", член 

правління ПрАТ „БУДТРАНС”, директор ТОВ «КАР СЕРВІС СТО».  Посадова особа не надала 

згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа одночасно працює Генеральним директором 

ТОВ "Автоцентр" ( 02094, м.Київ, пров.Карельський, 5). 

 
1) посада*: Член Правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Довгасенко Костянтин Васильович 
фізичної особи або повне найменування юридичної особи: 



3) ідентифікаційний код юридичної особи: 
4) рік народження**: 1981 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 22 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Помічник адвоката ФОП  
 Панчук Юрій Павлович, член Правління ПрАТ "БУДТРАНС" 
8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства.  
Розмір виплаченої винагороди за перебування на посаді члена Правління згідно штатного  
розкладу. Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році були, а саме: у  
зв'язку з закінченням строку дії повноважень переобрано на посаду на новий строк  (Протокол  
Наглядової ради   ПрАТ „БУДТРАНС” №3/2017 від 08.12.2017 р.). Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи 22 років. Перелік попередніх посад, 

які особа обіймала протягом останніх п’яти років: помічник адвоката ФОП Панчук Юрій Павлович, 

Приватний підприємець Довгасенко К.В., член Правління ПрАТ "БУДТРАНС".  Посадова особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадова особа  не займає посад  на інших 

підприємствах. 

 
1) посада*: Член Правління, заступник Голови правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Бондаренко Марина Володимирівна 
фізичної особи або повне найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної особи: 
4) рік народження**: 1967 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 25 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: т.в.о. Голови Правління ПрАТ  
 "БУДТРАНС" 
8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства. Є  
заступником Голови Правління ПрАТ "БУДТРАНС".  Винагорода за перебування на посаді  
члена Правління  згідно штатного розкладу. Зміни у персональному складі щодо посадової  
особи у 2017 році були, а саме: у зв'язку з закінченням строку дії повноважень переобрано на  
посаду члена Правління на новий строк (Протокол Наглядової ради   ПрАТ „БУДТРАНС”  
№3/2017 від 08.12.2017 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж роботи 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 

п’яти років:  головний бухгалтер ПрАТ "БУДТРАНС", т.в.о. Голови Правління ПрАТ "БУДТРАНС".  

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.  Посадова особа одночасно займає 

посаду головного бухгалтера ПрАТ "БУДТРАНС". Посадова особа  не займає  посад на інших  
підприємствах. 
 

1) посада*: Член Правління 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Степанов Сергій Миколайович 
фізичної особи або повне найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної особи: 
4) рік народження**: 1980 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 18 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова Адвокатського  
 об`єднання "Самсон";   ПрАТ "БУДТРАНС", член Правління 
8) дата набуття повноважень та  08.12.2017  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) 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 2017 році були, а саме: у зв'язку з закінченням  



строку дії повноважень переобрано на посаду на новий строк (Протокол Наглядової ради    
ПрАТ „БУДТРАНС” №3/2017 від 08.12.2017 р.).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові 

злочини не має. Загальний стаж роботи  18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала 

протягом останніх п’яти років: Голова Адвокатського об`єднання "Самсон",  член Правління ПрАТ  
"БУДТРАНС". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа 
 одночасно займає посаду Голови Адвокатського об`єднання "Самсон" ( 01135, м.Київ, вул.  
Андрющенка, 4Д). 
 

1) посада*: Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Бондаренко Марина Володимирівна 
фізичної особи або повне найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної особи: 
4) рік народження**: 1967 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 25 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Заступник директора СПД  
 Прокопенко м.Київ 
8) дата набуття повноважень та  03.09.2012  На невизначений строк 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:   Має повноваження і обов'язки, пов'язані з організацією системи бухгалтерського  
обліку товариства. Винагорода за перебування на посаді Головного бухгалтера згідно штатного  
розкладу. Змін у персональному складі у 2017 році щодо посадової особи не було.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 25  
роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний  
бухгалтер, т.в.о. Голови правління ПрАТ "БУДТРАНС". Посадова особа не надала згоди на  
розкриття паспортних даних.  Посадова особа одночасно є членом  Правління ПрАТ  
"БУДТРАНС". Посадова особа  не  займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
 

1) посада*: Ревізор акціонерного товариства 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Білошапка Тетяна Василівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної 
 особи: 
4) рік народження**: 1979 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 16 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Державна податкова  
 адміністрація в Київській області, головний державний податковий ревізор-інспектор відділу  
 внутрішнього контролю управління податкового контролю юридичних осіб  (ГДПРІ); з  
 03.12.2012 - ТОВ "Автоцентр" (м. Київ) бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та  24.04.2014  На 5 років 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:  Мала  повноваження і обов'язки, пов'язані з роботою Ревізора товариства. Винагорода 
 за перебування на посаді  Ревізора ні в грошовій, ні в натуральній формах не виплачувалась.  
Змін у персональному складі щодо посадової особи у 2017 році  не було.  Непогашеної  
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 16 років.  
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років::  Державна  
податкова адміністрація в Київській області, головний державний податковий ревізор-інспектор  
відділу внутрішнього контролю управління податкового контролю юридичних осіб  (ГДПРІ);   
бухгалтер ТОВ "Автоцентр" (м. Київ), Ревізор ПрАТ "БУДТРАНС".  
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа одночасно  
займає посаду бухгалтера  в ТОВ «Автоцентр» (02094,  м. Київ,  пров.Карельський, 5).  

 
1) посада*: Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Григорович Лариса Володимирівна 



фізичної особи або повне найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної  особи: 
4) рік народження**: 1969 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 26 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Зам. Генерального директора  
 ТОВ "Автоцентр”, Голова Наглядової ради       ПрАТ "Будтранс" 
8) дата набуття повноважень та  28.04.2015  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) 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 в  
натуральній формах  не виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у  
2017 році  не було.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж  роботи 26 років.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 

п’яти років: зам. Генерального  директора ТОВ "Автоцентр", Голова Наглядової ради ПрАТ 

"БУДТРАНС".   Посадова особа не  надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не 

обіймає посад на будь-яких  інших підприємствах. Голова Наглядової ради є акціонером товариства. 
 

\1) посада*: Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Гринченко Ігор Олегович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної 
 особи: 
4) рік народження**: 1972 
5) освіта**: Вища 
6) стаж роботи (років)**: 15 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ФОП Гринченко І.О.,  
 підприємець 
8) дата набуття повноважень та  28.04.2015  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) 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  
2017 році не було.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  
Загальний стаж  роботи 15 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 

п’яти років: ФОП Гринченко І.О., підприємець, член Наглядової ради ПрАТ "БУДТРАНС". 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа одночасно  займає 

посаду:   підприємець,   ФОП Гринченко І.О.( 07400,  Київська обл.,м. Бровари, Бульвар 

Незалежності, б.6,кв.43). Член Наглядової ради є представником акціонера товариства. 
 

1) посада*: Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Зуєвич Марія Василівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи: 
3) ідентифікаційний код юридичної 
 особи: 
4) рік народження**: 1946 
5) освіта**: Середня технічна 
6) стаж роботи (років)**: 47 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Начальник відділу матеріально- 
 технічного забезпечення, член Наглядової ради  ПрАТ „БУДТРАНС" 
8) дата набуття повноважень та  28.04.2015  На 3 роки 
термін, на який обрано (призначено): 
9) опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Наглядової ради  
товариства.  Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не  



виплачувалась. Змін у персональному складі щодо посадової особи у  2017 році  не було.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Загальний стаж  роботи (років) - 47. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 

п’яти років: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, член Наглядової ради ПрАТ 

"БУДТРАНС". Посадова особа не  займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
Член Наглядової ради є акціонером товариства.  
* Зазначаються 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. 
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
 акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 
 Посада Прізвище, ім’я, по  Ідентифікаційний код  Кількість  Від загальної  Кількість за видами акцій 

 батькові фізичної  юридичної особи акцій  кількості  прості  прості на  привілейо- привілейо- 

 особи або повне  (шт.) акцій (у  іменні пред'явника  вані на  

 найменування  відсотках) вані іменні пред'явника 

 юридичної особи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правління фізична особа 39777 75,43520000000 39777 0 0 0 
 Григорович Олександр Іванович 
  

Член Правління фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Степанов Сергій Мтколайович 
  

Член Правління, фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0 
заст. Голови правління Бондаренко Марина Володимирівна 

 

Член Правління фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Довгасенко Костянтин Васильович 
  

Член Правління фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Топко Валерій Васильович 
  
Голова Наглядової ради фізична особа 2154 4,08490000000 2154 0 0 0 
 Григорович Лариса Володимирівна 
  

Член Наглядової ради фізична особа 1237 2,34590000000 1237 0 0 0 
 Зуєвич Марія Василівна 
 

Член Наглядової ради фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Гринченко Ігор Олегович 
  

Ревізор акціонерного  фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0 
товариства Білошапка Тетяна Василівна 
  

Головний бухгалтер фізична особа 0 0,00000000000 0 0 0 0 
 Бондаренко Марина Володимирівна 
  

 Усього:  43168 81,86600000000 43168 0 0 0 

 


