
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Згоденко  Роман Олександрович

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

ВВ, 930520, 13.03.1997, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1974

6.1.5. Освіта** вища, Донецький державний технiчний унiверситет, 
iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш" -  генеральний директор
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6.1.8. Опис Обов'язки та повноваження, згiдно статуту: Голова 
правлiння у межах своєї компетенцiї, згiдно з дiючим 
законодавством та статутом має право:
1) скликати засiдання правлiння, визначати їхнiй 
порядок денний та головувати на них; 
2) розподiляти обов'язки мiж членами правлiння; 
3) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та 
вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в межах 
компетенцiї, визначеної цим Статутом; укладати 
договори, в тому числi трудовi, кредитнi.   
4) приймати рiшення про укладення правочинiв на суму, 
що не перевищує 25 % балансової вартостi активiв 
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства; 
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в 
межах, визначених цим Статутом, рiшеннями загальних 
зборiв та Наглядової ради; 
6) вiдкривати рахунки у банкiвських установах; 
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи 
вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) 
яких прийнято уповноваженим органом Товариства в 
межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього 
Статуту; 
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, 
вживати до них заходи заохочення та накладати 
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України,
Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 
9) в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати 
вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 
Товариства; 
10) пiдписувати вiд iменi правлiння колективний 
договiр, змiни та доповнення до нього; 
11) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для 
забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з 
чинним законодавством та внутрiшнiми документами 
Товариства. 
За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному 
році як Голові правління виплачено винагороду у сумі 
12000 грн.  В натуральній формі винагорода не 
виплачувалась
Посади, які займав згідно трудової книжки: з 20.06.1996 
року працює в ЗАТ "Інститут керамічного 
машинобудування "Кераммаш": інженер по збуту та 
маркетингу, ведучий інженер по збуту та маркетингу, 
заступник начальника комерційного відділу, завідуючий 
конструкторським відділом, заступник директора по 
комерційним питанням та збуту, технічний директор, 
виконавчий директор, генеральний директор, голова 
правління.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Посадова особа не працює та не займає посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах. Змін протягом року не 
було.
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6.1.1. Посада Член Правлiння, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Тянтова  Валентина Андрiївна

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

ВА, 442682, 23.09.1996, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1954

6.1.5. Освіта** вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, 
факультет економiка та органiзацiя хiмiчної 
промисловостi, спецiальнiсть:   iнженер - економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

"Слов'янська фiлiя ВДНIЕК  з дослiдницьким 
виробництвом" - головний економiст
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6.1.8. Опис Обов'язки та повноваження, згiдно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю 
товариства.  
До компетенції правління належить вирішення всіх 
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів та наглядової ради.
 Правління товариства підзвітне загальним зборам і 
наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
Правління діє від імені товариства у межах, 
встановлених статутом товариства і законом.
 Членом правління товариства може бути будь-яка 
фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом 
наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки
членів правління Товариства визначаються чинним 
законодавством, статутом товариства, положенням про 
правління товариства,контрактом, що укладається з 
кожним членом  правління. Від імені товариства 
контракт  підписує голова наглядової ради або особа,
уповноважена на таке підписання.
Правління на вимогу органів та посадових осіб 
товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися 
з інформацією про діяльність товариства в межах, 
встановлених законом, статутом та внутрішніми 
положеннями товариства.
Кількісний склад правління  -сім осіб,строк 
повноважень-3 роки.
Кожний член правління має право вимагати проведення 
засідання правління
та вносити питання до порядку денного засідання.
 Члени наглядової ради, а також представник 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір 
від імені трудового колективу, мають право бути 
присутніми на засіданнях правління.
 На засіданні правління ведеться протокол. Протокол 
засідання правління підписується головуючим та 
надається для ознайомлення на вимогу члена правління, 
члена наглядової ради або представника профспілкового 
або іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені 
трудового колективу органу.
Голова та члени правління обираються загальними 
зборами акціонерів товариства простою більшістю 
голосів,якщо наглядова рада приймає рішення про 
винесення  цього  питання на розгляд загальних зборів 
акціонерів.
Обов'язки головного бухгалтера, згiдно посадової 
iнструкцiї:
- здiйснювати, виходячи з чинного законодавства, 
органiзацiю бухгалтерського облiку,  контроль за 
використанням матерiальних, трудових i фiнансових 
ресурсов, збереження власностi ПрАТ;
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- забезпечує органiзацiю облiку й звiтностi на ПрАТ й у 
його пiдроздiлах на основi механiзацiї облiково-
обчислювальних робiт;
- органiзовувати облiк товарно-матерiальних цiнностей i 
основних коштiв, своєчасне вiдбиття на рахунках 
бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, 
облiк витрат виробництва, комерцiйної дiяльностi, 
виконання кошторисiв видаткiв, реалiзацiї продукцiї, 
виконання  робiт (послуг), результатiв господарсько-
фiнансової  дiяльностi товариства, а також фiнансових, 
розрахункових i кредитних операцiй;
- контролювати законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть 
оформлення господарських операцiй,  складання 
обгрунтованих звiтних калькуляцiй собiвартостi 
продукцiї, робiт (послуг), розрахункiв по заробiтнiй платi
iз працiвниками ПрАТ, правильнiсть нарахування й 
своєчаснiсть перерахування податкiв, платежiв i зборiв у 
державний бюджет i державнi цiльовi фонди, погашення 
у встановлений термiн заборгованостi банку по кредитах,
нарахування коштiв у фонди й резерви товариства;
- здiйснювати контроль за дотриманням порядку 
оформлення первинних бухгалтерських документiв, 
розрахункiв i платiжниїх зобов'язань, проведенням 
iнвентарiзацiї коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i 
основних фондiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського 
облiку керувати працiвниками бухгалтерiї, розробляти їх
посадовi iнструкцiї.
Повноваження:
- здiйснювати пiдбор i розмiщення кадрiв, вносити 
пропозицiї про призначення на  посаду  й звiльнення 
фахiвцiв бухгалтерiї;
- установлювати службовi обов'язки для пiдлеглих 
працiвникiв;
- перевiряти в структурних пiдроздiлах i службах 
дотримання встановленого порядку приймання, 
оприбуткування, зберiгання й витрати коштiв, товарно-
матерiальних i iнших цiнностей;
- пiдписувати документи, що служать пiдставою для 
приймання й видачi коштiв,  товарно-матерiльних i 
iнших цiнностей, кредитних i розрахункових зобов'язань.
Зазначенi вище документи без пiдпису бухгалтера або 
осiб їм на те уповноважених вважаються недiйсними й 
не приймаються до виконання матерiально 
вiповiдальними особами, працiвниками бухгалтерiї, а 
також установами банку;
- не приймати до виконання й оформлення документи по 
операцiях, якi суперечать чинному законодавству й 
уставновленому порядку приймання, зберiгання й 
витрати коштiв, товарно-матерiальних i iнших 
цiнностей. Як головний бухгалтер одержала винагороду 
за рiк у виглядi заробiтної плати  згідно штатного 
розкладу, як член правління отримала винагороду у сумі 
12000 грн.  В 
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натуральній формі винагорода не виплачувалась
Посади, які займала згідно трудової книжки: Слов'янське
виробниче об'єднання "Хімпром" економіст, 
Слов'янський інститут СКГБ, старший майстер, 
"Слов'янська філія ВДНІЕК  з дослідницьким 
виробництвом": старший інженер з праці та заробітної 
плати, головний економіст, ЗАТ "Інститут керамічного 
машинобудування "Кераммаш" головний бухгалтер, 
головний бухгалтер з виконанням обов'язків заступника 
директора з фінансів та економіки
 Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Филимонов Iгор Миколайович

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

ВВ, 492651, 06.07.1998, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1960

6.1.5. Освіта** вища, Українська iнженерно-педагогiчна академiя 
спецiальнiсть - iнженер - механiк, факультет обладнання 
хiмiчного виробництва

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш" -   начальник виробництва
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6.1.8. Опис Обов'язки та повноваження, згiдно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю 
товариства.  
До компетенції правління належить вирішення всіх 
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів та наглядової ради.
 Правління товариства підзвітне загальним зборам і 
наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
Правління діє від імені товариства у межах, 
встановлених статутом товариства і законом.
 Членом правління товариства може бути будь-яка 
фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом 
наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки
членів правління Товариства визначаються чинним 
законодавством, статутом товариства, положенням про 
правління товариства,контрактом, що укладається з 
кожним членом  правління. Від імені товариства 
контракт  підписує голова наглядової ради або особа,
уповноважена на таке підписання.
Правління на вимогу органів та посадових осіб 
товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися 
з інформацією про діяльність товариства в межах, 
встановлених законом, статутом та внутрішніми 
положеннями товариства.
Кількісний склад правління  -сім осіб,строк 
повноважень-3 роки.
Кожний член правління має право вимагати проведення 
засідання правління
та вносити питання до порядку денного засідання.
 Члени наглядової ради, а також представник 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір 
від імені трудового колективу, мають право бути 
присутніми на засіданнях правління.
 На засіданні правління ведеться протокол. Протокол 
засідання правління підписується головуючим та 
надається для ознайомлення на вимогу члена правління, 
члена наглядової ради або представника профспілкового 
або іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені 
трудового колективу органу.
Голова та члени правління обираються загальними 
зборами акціонерів товариства простою більшістю 
голосів,якщо наглядова рада приймає рішення про 
винесення  цього  питання на розгляд загальних зборів 
акціонерів.
За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному 
році як члену правління виплачено винагороду у сумі 
12000 грн.  В натуральній формі винагорода не 
виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових 
осiб за звiтний перiод не було. посади, які займав згідно 
трудової 
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книжки: Завод "Бетонмаш" слюсар, ЗАТ "Інститут 
керамічного машинобудування "Кераммаш": слюсар, 
майстер дослідного виробництва, заступник начальника 
дослідного виробництва, заступник директора з 
комерційних питань", начальник виробництва, технічний
директор. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Пшенична Оксана Анатолiївна

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

ВА, 606475, 24.01.1997, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1971

6.1.5. Освіта** вища, Краматорський iндустрiальний iнститут - iнженер-
конструктор

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш" - ведучий iнженер по стандартизацiї та 
сертифiкацiї
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6.1.8. Опис Обов'язки та повноваження, згiдно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю 
товариства.  
До компетенції правління належить вирішення всіх 
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів та наглядової ради.
 Правління товариства підзвітне загальним зборам і 
наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
Правління діє від імені товариства у межах, 
встановлених статутом товариства і законом.
 Членом правління товариства може бути будь-яка 
фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом 
наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки
членів правління Товариства визначаються чинним 
законодавством, статутом товариства, положенням про 
правління товариства,контрактом, що укладається з 
кожним членом  правління. Від імені товариства 
контракт  підписує голова наглядової ради або особа,
уповноважена на таке підписання.
Правління на вимогу органів та посадових осіб 
товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися 
з інформацією про діяльність товариства в межах, 
встановлених законом, статутом та внутрішніми 
положеннями товариства.
Кількісний склад правління  -сім осіб,строк 
повноважень-3 роки.
Кожний член правління має право вимагати проведення 
засідання правління
та вносити питання до порядку денного засідання.
 Члени наглядової ради, а також представник 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір 
від імені трудового колективу, мають право бути 
присутніми на засіданнях правління.
 На засіданні правління ведеться протокол. Протокол 
засідання правління підписується головуючим та 
надається для ознайомлення на вимогу члена правління, 
члена наглядової ради або представника профспілкового 
або іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені 
трудового колективу органу.
Голова та члени правління обираються загальними 
зборами акціонерів товариства простою більшістю 
голосів,якщо наглядова рада приймає рішення про 
винесення  цього  питання на розгляд загальних зборів 
акціонерів. За виконання своїх обов'язків та повноважень
у звітному році як члену правління виплачено 
винагороду у сумі 12000 грн.  В натуральній формі 
винагорода не виплачувалась.Змiн у персональному 
складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Посади, 
які займала згідно трудової книжки: Державне 
конструкторське бюро 
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коксохімічного машинобудування інженер-конструктор, 
ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш": інженер по стандартизації та сертифікації, 
ведучий інженер по стандартизації та сертифікації, 
заступник директора з якості
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа 
не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Хаблак Олексiй Вiкторович

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

ВА, 585947, 11.01.1997, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1974

6.1.5. Освіта** середня технiчна, Словянський  авiацiйно-технiчний 
коледж -  технiк-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш",  заступник  завiдуючого вiддiлом 
матерiально-технiчного забезпечення
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6.1.8. Опис Обов'язки та повноваження, згiдно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю 
товариства.  
До компетенції правління належить вирішення всіх 
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів та наглядової ради.
 Правління товариства підзвітне загальним зборам і 
наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
Правління діє від імені товариства у межах, 
встановлених статутом товариства і законом.
 Членом правління товариства може бути будь-яка 
фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом 
наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки
членів правління Товариства визначаються чинним 
законодавством, статутом товариства, положенням про 
правління товариства,контрактом, що укладається з 
кожним членом  правління. Від імені товариства 
контракт  підписує голова наглядової ради або особа,
уповноважена на таке підписання.
Правління на вимогу органів та посадових осіб 
товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися 
з інформацією про діяльність товариства в межах, 
встановлених законом, статутом та внутрішніми 
положеннями товариства.
Кількісний склад правління  -сім осіб,строк 
повноважень-3 роки.
Кожний член правління має право вимагати проведення 
засідання правління
та вносити питання до порядку денного засідання.
 Члени наглядової ради, а також представник 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір 
від імені трудового колективу, мають право бути 
присутніми на засіданнях правління.
 На засіданні правління ведеться протокол. Протокол 
засідання правління підписується головуючим та 
надається для ознайомлення на вимогу члена правління, 
члена наглядової ради або представника профспілкового 
або іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені 
трудового колективу органу.
Голова та члени правління обираються загальними 
зборами акціонерів товариства простою більшістю 
голосів,якщо наглядова рада приймає рішення про 
винесення  цього  питання на розгляд загальних зборів 
акціонерів.
За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному 
році як члену правління виплачено винагороду у сумі 
12000 грн.   В натуральній формі винагорода не 
виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових 
осiб за звiтний перiод не було.
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Посади, які займав згідно трудової книжки: навчання у 
Слов'янському  авіаційно-технічному коледжі  технік-
механік, СМУ-195 ВАТ "Донбасводбуд" слюсар по 
ремонту автомобілів, ТОВ "Комплектпоставка - 
Кераммаш" інженер по комплектації,  заступник 
директора, ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування
"Кераммаш",  заступник  завідуючого відділом 
матеріально-технічного забезпечення, начальник відділу 
з підготовки виробництва.
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа 
не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Акiнча Андрiй Юрiйович

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

ВА, 826421, 07.08.1997, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1973

6.1.5. Освіта** вища, Харкiвський державно-технiчний унiверситет 
сiльського господарства, iнженер-механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш", начальник вiддiлу забезпечення
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6.1.8. Опис Обов'язки та повноваження, згiдно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю 
товариства.  
До компетенції правління належить вирішення всіх 
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів та наглядової ради.
 Правління товариства підзвітне загальним зборам і 
наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
Правління діє від імені товариства у межах, 
встановлених статутом товариства і законом.
 Членом правління товариства може бути будь-яка 
фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом 
наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки
членів правління Товариства визначаються чинним 
законодавством, статутом товариства, положенням про 
правління товариства,контрактом, що укладається з 
кожним членом  правління. Від імені товариства 
контракт  підписує голова наглядової ради або особа,
уповноважена на таке підписання.
Правління на вимогу органів та посадових осіб 
товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися 
з інформацією про діяльність товариства в межах, 
встановлених законом, статутом та внутрішніми 
положеннями товариства.
Кількісний склад правління  -сім осіб,строк 
повноважень-3 роки.
Кожний член правління має право вимагати проведення 
засідання правління
та вносити питання до порядку денного засідання.
 Члени наглядової ради, а також представник 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір 
від імені трудового колективу, мають право бути 
присутніми на засіданнях правління.
 На засіданні правління ведеться протокол. Протокол 
засідання правління підписується головуючим та 
надається для ознайомлення на вимогу члена правління, 
члена наглядової ради або представника профспілкового 
або іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені 
трудового колективу органу.
Голова та члени правління обираються загальними 
зборами акціонерів товариства простою більшістю 
голосів,якщо наглядова рада приймає рішення про 
винесення  цього  питання на розгляд загальних зборів 
акціонерів. За виконання своїх обов'язкiв та повноважень
у звiтному роцi як члену правлiння виплачено 
винагороду у  сумi 12000 грн.  В натуральній формі 
винагорода не виплачувалась.  Змiн у персональному 
складi посадових осiб за звiтний перiод не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа 
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емiтента не має. 
посади, які займав згідно трудової книжки: радгосп  ім. 
Шевченка інженер-механік, ВАТ "Содовий завод" 
майстер цеху по ремонту залізничного транспорту, ЗАТ 
"Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш": 
інженер по збуту та маркетингу,  начальник відділу 
забезпечення,заступник генерального директора з 
комерційних питань
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Фещенко Андрiй Валерiйович

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

ЕН, 208562, 16.07.1996, Антрацитiвський МВ УМВС у 
Луганськiй областi

6.1.4. Рік народження** 1978

6.1.5. Освіта** вища, Антрацитiвський технiкум радiоелектронного 
приладобудування, Донбаський гiрничо-металургiйний 
iнститут -  iнженер електронної технiки

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш", ведучий iнженер-конструктор
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6.1.8. Опис Обов'язки та повноваження, згiдно статуту:
ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю 
товариства.  
До компетенції правління належить вирішення всіх 
питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції загальних зборів та наглядової ради.
 Правління товариства підзвітне загальним зборам і 
наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 
Правління діє від імені товариства у межах, 
встановлених статутом товариства і законом.
 Членом правління товариства може бути будь-яка 
фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом 
наглядової ради чи ревізійної комісії. Права та обов'язки
членів правління Товариства визначаються чинним 
законодавством, статутом товариства, положенням про 
правління товариства,контрактом, що укладається з 
кожним членом  правління. Від імені товариства 
контракт  підписує голова наглядової ради або особа,
уповноважена на таке підписання.
Правління на вимогу органів та посадових осіб 
товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися 
з інформацією про діяльність товариства в межах, 
встановлених законом, статутом та внутрішніми 
положеннями товариства.
Кількісний склад правління  -сім осіб,строк 
повноважень-3 роки.
Кожний член правління має право вимагати проведення 
засідання правління
та вносити питання до порядку денного засідання.
 Члени наглядової ради, а також представник 
профспілкового або іншого уповноваженого трудовим 
колективом органу, який підписав колективний договір 
від імені трудового колективу, мають право бути 
присутніми на засіданнях правління.
 На засіданні правління ведеться протокол. Протокол 
засідання правління підписується головуючим та 
надається для ознайомлення на вимогу члена правління, 
члена наглядової ради або представника профспілкового 
або іншого уповноваженого трудовим колективом 
органу, який підписав колективний договір від імені 
трудового колективу органу.
Голова та члени правління обираються загальними 
зборами акціонерів товариства простою більшістю 
голосів,якщо наглядова рада приймає рішення про 
винесення  цього  питання на розгляд загальних зборів 
акціонерів. За виконання своїх обов'язків та повноважень
у звітному році як члену правління виплачено 
винагороду у сумі 12000 грн. В натуральній формі 
винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному 
складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
посади, які займав згідно трудової книжки: ВАТ 
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"Словважмаш" інженер-електрик, ТОВ "Інжинірінг - 
Кераммаш" інженер-конструктор, ЗАТ "Інститут 
керамічного машинобудування "Кераммаш": ведучий 
інженер-конструктор, головний конструктор.
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа 
не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Попов Михайло Володимирович

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

ВК, 371896, 13.07.2007, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1953

6.1.5. Освіта** вища, Краматорський iндустрiальний iнститут, 
технологiя машинобудування, спецiальнiсть:  iнженер-
механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш", заступник директора з комерцiйних питань
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
статутом Товариства
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює
захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює 
та регулює діяльність правління.
. Голова наглядової ради Товариства обирається 
акціонерами  товариства на загальних зборах  простою 
більшістю голосів.
Голова наглядової ради організовує її роботу:
1) скликає засідання наглядової ради та головує на них;
2) відкриває загальні збори, організовує обрання 
секретаря загальних зборів, здійснює інші 
повноваження, передбачені статутом та положенням про 
наглядову раду.
У разі неможливості виконання головою наглядової ради
своїх повноважень його повноваження здійснює один із 
членів наглядової ради за її рішенням.
 До виключної компетенції наглядової ради належить:
-затвердження в межах своєї компетенції положень, 
якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, 
прийняття рішення про дату їх проведення та про 
включення пропозицій до порядку денного, крім 
скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або 
позачергових загальних зборів відповідно  до статуту 
товариства;
-прийняття рішення про  продаж раніше викуплених 
товариством акцій;
-прийняття рішення про розміщення товариством інших 
цінних паперів, крім акцій;
-прийняття рішення про викуп розміщених товариством 
інших, крім акцій, цінних паперів;
-затвердження ринкової вартості майна у випадках, 
передбачених чинним законодавством;
-обрання та припинення повноважень голови і членів 
правління;
-затвердження умов контрактів, які укладатимуться з 
членами правління, встановлення розміру їх винагороди.
-прийняття рішення про відсторонення голови або члена 
правління від здійснення повноважень та обрання  особи,
яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови 
правління;
-обрання та припинення повноважень голови і членів 
інших органів товариства,за винятком наглядової ради;
-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, 
встановлених чинним законодавством;
-обрання аудитора товариства та визначення умов 
договору, що
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укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку;
-вирішення питань про участь товариства у промислово-
фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування
інших юридичних осіб;
-прийняття рішення про вчинення значних правочинів у 
випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
його предметом, становить від 10 до 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства;
-визначення ймовірності визнання товариства 
неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або викупу акцій;
-прийняття рішення про обрання оцінювача майна 
товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора 
власників іменних цінних паперів товариства або 
депозитарію цінних паперів та затвердження умов 
договору, що укладатиметься з ним, встановлення 
розміру оплати його послуг;
-надсилання пропозицій акціонерам про придбання 
належних їм акцій особою (особами, що діють спільно) ,
яка придбала контрольний пакет акцій;
-вирішення інших питань, що належать до виключної 
компетенції наглядової ради згідно із законом;
-визначення дати  складання переліку акціонерів,які 
мають  бути повідомлені про проведення загальних 
зборів та які  мають право на участь  у загальних зборах.
 За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному
році як члену наглядової ради виплачено винагороду у 
сумі 24000 грн.В натуральній формі винагорода не 
виплачувалась.
Посади, які займав згідно трудової книжки: ПМП 
"Беркут" заступник директора, ЗАТ "Інститут 
керамічного машинобудування "Кераммаш": економіст, 
заступник директора з підготовки виробництва, 
начальник служби охорони, заступник генерального 
директора з загальних питань.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.Протягом року змін не було.

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Остапенко Юрiй Володимирович
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 378526, 05.05.1996, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1961

6.1.5. Освіта** вища, Державний педагогiчний iнститут   факультет - 
загально-технiчнi дисциплiни та праця, вчитель з 
загально-технiчних дисциплiн

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш":  начальник служби охорони
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
Статутом товариства:
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює
захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює 
та регулює діяльність правління.
Члени наглядової ради Товариства обираються з числа 
фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
 Акціонер може мати необмежену кількість 
представників у наглядовій раді. Порядок діяльності 
представника акціонера у наглядовій раді визначається 
самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час  
відкликати  свого представника ,що представляє його 
інтереси у складі наглядової ради,письмово повідомивши
про це товариство. З дня  направлення  такого  
повідомлення повноваження представника акціонера  в 
наглядовій раді припиняються.  Загальні збори 
товариства можуть встановити залежність членства у 
наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє 
акціонер.
 Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту 
його затвердження рішенням загальних зборів 
товариства.
Обрання членів наглядової ради товариства 
здійснюється за принципом  представництва у складі 
наглядової ради.
Одна й та сама особа може обиратися до складу 
наглядової ради неодноразово.
 Член наглядової ради не може бути одночасно членом 
правління та/або членом ревізійної комісії  товариства.
 Кількісний склад наглядової ради складається з 3 осіб,
строк повноважень-3 роки
 Член наглядової ради здійснює свої повноваження на 
підставі договору з товариством.
 Від імені товариства договір підписує особа, 
уповноважена на те загальними зборами.
За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному 
році  як члену наглядової ради виплачено винагороду у 
сумі 24000 грн. В натуральній формі винагорода не 
виплачувалась.  Протягом року змін не було. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. 
Посади, які займав згідно трудової книжки: ПМП 
"Беркут" заступник директора, ЗАТ "Інститут 
керамічного машинобудування "Кераммаш": економіст, 
заступник директора з підготовки виробництва, 
начальник служби охорони, заступник генерального 
директора з загальних питань
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Кашин Володимир Iванович
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ, 183676, 16.12.1997, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1952

6.1.5. Освіта** вища, Харкiвський авiацiйний iнститут, спецiальнiсть - 
iнженер -механiк

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш":  головний механiк
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6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi 
Статутом товариства:
НАГЛЯДОВА РАДА товариства є органом, що здійснює
захист прав
акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює 
та регулює діяльність правління.
Члени наглядової ради Товариства обираються з числа 
фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
 Акціонер може мати необмежену кількість 
представників у наглядовій раді. Порядок діяльності 
представника акціонера у наглядовій раді визначається 
самим акціонером. Акціонер має право в будь-який час  
відкликати  свого представника ,що представляє його 
інтереси у складі наглядової ради,письмово повідомивши
про це товариство. З дня  направлення  такого  
повідомлення повноваження представника акціонера  в 
наглядовій раді припиняються.  Загальні збори 
товариства можуть встановити залежність членства у 
наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє 
акціонер.
 Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту 
його затвердження рішенням загальних зборів 
товариства.
Обрання членів наглядової ради товариства 
здійснюється за принципом  представництва у складі 
наглядової ради.
Одна й та сама особа може обиратися до складу 
наглядової ради неодноразово.
 Член наглядової ради не може бути одночасно членом 
правління та/або членом ревізійної комісії  товариства.
 Кількісний склад наглядової ради складається з 3 осіб,
строк повноважень-3 роки
 Член наглядової ради здійснює свої повноваження на 
підставі договору з товариством.
 Від імені товариства договір підписує особа, 
уповноважена на те загальними зборами. За виконання 
своїх обов'язків та повноважень у звітному році як члену 
наглядової ради виплачено винагороду у сумі 24000 грн. 
В натуральній формі винагорода не виплачувалась.
посади, які займав згідно трудової книжки: Слов'янське 
авіаційно-технічне училище, викладач, ЗАТ "Інститут 
керамічного машинобудування "Кераммаш": заступник 
директора з безпеки, головний механік, головний 
технолог.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 
перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-
яких iнших пiдприємствах.

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Кашина Тетяна Олександрiвна
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ, 183534, 11.12.1997, Слов'янський МВ УМВС у 
Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження** 1955

6.1.5. Освіта** вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, спецiальнiсть -
iнженер - електрик

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш":  головний конструктор наукового напрямку
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6.1.8. Опис Права та обов'язки членів ревізійної комісії 
встановлюються законом, статутом та положенням  про 
ревізійну комісію Товариства.
Не можуть бути членами ревізійної комісії:
-член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
-особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до 
порядку денного
загальних зборів та вимагати скликання позачергових 
загальних зборів.
Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань 
порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени 
ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях 
наглядової ради та правління у випадках, передбачених 
Законом, статутом або внутрішніми положеннями 
товариства.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства  за результатами 
фінансового року.Правління забезпечує членам 
ревізійної комісії доступ до інформації в межах, 
передбачених статутом та/або положенням про ревізійну 
комісію.
Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії 
до інформації в межах, що визначаються положенням 
про ревізійну комісію, затвердженим загальними 
зборами.
За підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності товариства за результатами фінансового року 
ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься 
інформація про:
а)підтвердження достовірності та повноти даних 
фінансової звітності за відповідний період;
б) факти порушення законодавства під час провадження 
фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку 
та подання звітності.
 За виконання своїх обов'язків та повноважень у звітному
році як голові ревізійної комісії виплачено винагороду у 
сумі 12000 грн. В натуральній формі винагорода не 
виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових 
осiб за звiтний перiод не було. 
посади, які займала згідно трудової книжки: 
"Слов'янська філія ВДНІЕК  з дослідницьким 
виробництвом" інженер-конструктор, ЗАТ "Інститут 
керамічного машинобудування "Кераммаш": інженер - 
конструктор, головний конструктор наукового напрямку, 
аудитор господарчої діяльності.Змiн у персональному 
складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.
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6.1.1. Посада Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Радужан Олена Миколаївна

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

ВА, 083348, 02.08.1995, Слов'янський МВ УМВС 
України в Донецькій області

6.1.4. Рік народження** 1979

6.1.5. Освіта** Освіта - вища, Слов'янський державний педагогічний 
університет, облік та аудит, спеціальність: економіст- 
бухгалтер

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш" бухгалтер-економіст
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6.1.8. Опис Права та обов'язки членів ревізійної комісії 
встановлюються законом, статутом та положенням  про 
ревізійну комісію Товариства.
Не можуть бути членами ревізійної комісії:
-член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
-особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до 
порядку денного
загальних зборів та вимагати скликання позачергових 
загальних зборів.
Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань 
порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени 
ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях 
наглядової ради та правління у випадках, передбачених 
Законом, статутом або внутрішніми положеннями 
товариства.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства  за результатами 
фінансового року.Правління забезпечує членам 
ревізійної комісії доступ до інформації в межах, 
передбачених статутом та/або положенням про ревізійну 
комісію.
Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії 
до інформації в межах, що визначаються положенням 
про ревізійну комісію, затвердженим загальними 
зборами.
За підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності товариства за результатами фінансового року 
ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься 
інформація про:
а)підтвердження достовірності та повноти даних 
фінансової звітності за відповідний період;
б) факти порушення законодавства під час провадження 
фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку 
та подання звітності.
Як член ревійзійної комісії винагороди, в т.ч в 
натуральній формі, не отримувала.
Посади, які займала згідно трудової книжки: ЗАТ 
"Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" 
бухгалтер-економіст.Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.

6.1.1. Посада Член ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи

Лушпа Надія Миколаївна
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

ВА, 391733, 18.07.1996, Олександрівський  РВ УМВС 
України в Донецькій області

6.1.4. Рік народження** 1961

6.1.5. Освіта** вища, Слов'янський державний педагогічний 
університет, початкове навчання, спеціальність: вчитель 
молодших класів

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав**

ЗАТ "Інститут керамічного машинобудування 
"Кераммаш" бухгалтер з розрахунку зарплати
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6.1.8. Опис Права та обов'язки членів ревізійної комісії 
встановлюються законом, статутом та положенням  про 
ревізійну комісію Товариства.
Не можуть бути членами ревізійної комісії:
-член наглядової ради;
- член виконавчого органу;
- корпоративний секретар;
-особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до 
порядку денного
загальних зборів та вимагати скликання позачергових 
загальних зборів.
Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на
загальних зборах та брати участь в обговоренні питань 
порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени 
ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях 
наглядової ради та правління у випадках, передбачених 
Законом, статутом або внутрішніми положеннями 
товариства.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-
господарської діяльності Товариства  за результатами 
фінансового року.Правління забезпечує членам 
ревізійної комісії доступ до інформації в межах, 
передбачених статутом та/або положенням про ревізійну 
комісію.
Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії 
до інформації в межах, що визначаються положенням 
про ревізійну комісію, затвердженим загальними 
зборами.
За підсумками перевірки фінансово-господарської 
діяльності товариства за результатами фінансового року 
ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься 
інформація про:
а)підтвердження достовірності та повноти даних 
фінансової звітності за відповідний період;
б) факти порушення законодавства під час провадження 
фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку 
та подання звітності.
Як член ревійзійної комісії винагороди, в т.ч в 
натуральній формі, не отримувала.
Посади, які займала згідно трудової книжки: ЗАТ 
"Інститут керамічного машинобудування "Кераммаш" 
бухгалтер з розрахунку зарплати.Змiн у персональному 
складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах.

* 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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