
                                                                                           10.2. Інформація про посадових осіб емітента 
 

10.2.1.  Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 № Посада Прізвище, ім’я, по  Рік  Освіта Стаж  Найменування підприємства,  Дата набуття  
  батькові народ- роботи  ідентифікаційний код юридичної особи повноважень  
 з/п ження (років) та посада, яку займав та термін, на  
  який обрано  
 (призначено) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 1 Голова Правління Григорович Олександр  1967 Вища 28 ПрАТ „БУДТРАНС", 03481328, Голова  08.12.2020, На 
 Іванович Правління ПрАТ "БУДТРАНС"  3 роки 

 

 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 2020 році були, а саме:  
 згідно рішення Наглядової ради товариства (Протокол №6/2020 від 08.12.2020 р.)   у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень  обрано на посаду  Голови  
 Правління товариства на новий 3-річний строк (Протокол Наглядової ради №6/2020 від 08.12.2020 р.).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  
 немає.  Загальний стаж  роботи 28 років.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник Голови правління,  виконуючий обов’язки  Голови   

правління ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація України”, Голова правління ПрАТ "БУДТРАНС". Посадова особа одночасно  не  займає посад на будь-яких інших 

підприємствах. 

 
 2 Заст. Голови правління,  Бондаренко Марина  1967 Вища 28 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, Заст.  08.12.2020, На 
 головний бухгалтер Володимирівна Голови Правління, головний бухгалтер   3 роки 
 ПрАТ "БУДТРАНС" 

   

  Опис:  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з участю в роботі Правління товариства. Є заступником Голови Правління ПрАТ "БУДТРАНС".  Одночасно з  
 03.09.2012 року виконує обов'язки головного бухгалтера ПрАТ "БУДТРАНС".  Має повноваження і обов'язки, пов'язані з організацією системи бухгалтерського обліку  
 товариства.  Винагорода за перебування на посаді члена Правління  та головного бухгалтера згідно штатного розкладу.  
 Зміни у персональному складі щодо посадової особи у 2020 році  були, а саме:згідно рішення Наглядової ради товариства (Протокол №6/2020 від 08.12.2020 р.)   у  
 зв'язку із закінченням терміну дії повноважень  обрано на посаду заступника Голови Правління товариства на новий 3-річний строк.   Непогашеної судимості за  
 корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 28 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  головний бухгалтер ПрАТ 

"БУДТРАНС", т.в.о. Голови Правління ПрАТ "БУДТРАНС",  член Правління - заступник Голови правління ПрАТ "БУДТРАНС".  Посадова особа  не займає  посад на інших 

підприємствах. 

 
 3 Член Правління Довгасенко Костянтин  1981 Вища 25 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, член  08.12.2020, На 
 Васильович Правління ПрАТ "БУДТРАНС"  3 роки 

 

  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 2020 році були, а саме: згідно рішення Наглядової ради товариства (Протокол  
 №6/2020 від 08.12.2020 р.)   у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень  обрано на посаду члена Правління товариства на новий 3-річний строк.  Непогашеної  
 судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж  роботи 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Приватний 



підприємець Довгасенко К.В., член Правління ПрАТ "БУДТРАНС", Генеральний директор ТОВ "Автоцентр".   Посадова особа  не займає посад  на інших підприємствах. 

 1                            2 3 4 5 6 7 8 
 4 Голова Наглядової ради Григорович Лариса  1969 Вища 29 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, Голова  24.04.2018, На 
 Володимирівна Наглядової ради  ПрАТ "БУДТРАНС"  3 роки 

 

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 2020 році  не було.   Непогашеної судимості за  
 корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж  роботи 29 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: зам. Генерального директора ТОВ 

"Автоцентр", Голова Наглядової ради ПрАТ "БУДТРАНС", директор ТОВ "АГОРА СЕРВІС".  Посадова особа одночасно обіймає посаду директора ТОВ "АГОРА СЕРВІС"( 02094, 

м.Київ, пров. Карельський, 5).  Голова Наглядової ради є акціонером товариства. 

 

 5  Член Наглядової ради Зуєвич Марія Василівна 1946 Середня технічна 50 ПрАТ "БУДТРАНС", 03481328, Член  24.04.2018, На 
 Наглядової ради  ПрАТ „БУДТРАНС"  3 роки 

 

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  2020 році  не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  
 посадова особа емітента не має. Загальний стаж  роботи (років) - 50.  Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради ПрАТ 

"БУДТРАНС". Посадова особа не  займає посад на будь- яких інших підприємствах.  Член Наглядової ради є акціонером товариства.  
 
 
   6 Член Наглядової ради Григорович Володимир  1997 Вища  5 ТОВ "АГОРА СЕРВІС", 36791556,  24.04.2018, На 
 Олександрович Заступник директора з економічних   3 роки 
 питань ТОВ "АГОРА СЕРВІС" 

 

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 2020 році не було.  Непогашеної судимості за корисливі  
 та посадові злочини не має. Загальний стаж  роботи  5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник директора з економічних питань 

ТОВ "АГОРА СЕРВІС", член Наглядової  ради ПрАТ "БУДТРАНС". Посадова особа одночасно  займає посаду заступника директора з економічних питань ТОВ "АГОРА СЕРВІС"( 

02094, м.Київ, про.в. Карельський, 5). Член Наглядової ради є  акціонером товариства. 

  

  7 Ревізор акціонерного  Білошапка Тетяна  1979 Вища 19 ТОВ "Автоцентр", 31174100, Бухгалтер  09.04.2019, На 
 товариства Василівна ТОВ «Карсервіс100», Ревізор ПрАТ   5 років 
 "БУДТРАНС" 

 

Опис:  Має  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 2020 році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  
 Загальний стаж роботи 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років::  Бухгалтер ТОВ "Автоцентр" (м. Київ), Ревізор ПрАТ "БУДТРАНС", 

бухгалтер ТОВ   "Карсервіс100".  


