V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1961
середньо-спецiальна

Авєскулов Юрiй Григорович

д\н, д\н, д\н

6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "МДЕЗ", токар
8) дата обрання та термін, на який
18.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки: Ревiзiйна комiсiя товариства у вiдповiдностi з покладеними
на неї завданнями контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння
товариства.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: а) контролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть правлiння
способом проведеня чергових та позачергових перевiрок (ревiзiй); б) своєчасно доводити до
вiдома загальних зборiв акцiонерiв, спостережної ради, правлiння результати проведених
перевiрок у формi письмових звiтiв, доповiдних записок, повiдомлень на засiданнях органiв
управлiння товариства; в) iнформувати загальнi збори акцiонерiв, а в перервi мiж ними Наглядову раду, про всi виявленi пiд час перевiрок недолiки та зловживаня посадових осiб
товариства; г) готувати висновки про рiчнi звiти та баланси, без яких загальнi збори акцiонерiв
неправочиннi, затверджувати баланс.
Пiд час виконання своїх обов'язкiв члени ревiзiйної комiсiї повиннi належним чином вивчити всi
документи та матерiали, що стосуються предмету перевiрок. Ревiзiйна комiсiя має право: а)
отримувати вiд органiв управлiння товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб усi
документи, що вимагаються, необхiднi для роботи матерiали, вивчення яких вiдповiдає функцiям
та повноваженням ревiзiйної комiсiї. Цi документи необхiдно надати ревiзiйнiй комiсiї протягом
двох днiв пiсля її письмового запиту;
б) вимагати особистого пояснення вiд працiвникiв товариства, включаючи його посадових осiб,
щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї Товариства.
Згідно "Закону України про захист персональних даних" посадова особа не надала дозволу про
розголошення розміру винагороди за звiтний перiод . Змiн у персональному складi посадових
осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини
посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи - 32 рокiв, стажу керiвної роботи не має. Попереднi посади: токар 3-6 розряду.
На iнших пiдприємствах не працює.
Посадова особа згоди на разголошення паспортних даних не надала.
1) посада
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Член Правлiння, головний бухгалтер
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1) посада
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1970
Вища

Морева Iрина Петрiвна

д\н, д\н, д\н

6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ"Енергохiмремонт",
бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який
18.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки: Забезпечує органiзацiю бухгалтерського облiку на
пiдприємствi та контроль за рацiональним, економним використанням усiх видiв ресурсiв,
зберiганням власностi, активним впливом на пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi
товариства, достовiрного нарахування та своечасного перерахування платежiв у державний
бюджет, внескiв на соцiальне державне страхування.
Посадова особа отримала винагороду за 2013 рiк у сумi 20838,01 грн. Додаткова винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи - 25 рiк, стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади: лаборант, табельник,
бухгалтер, зам.головного бухгалтера.
На iнших пiдприємствах не працює.
Посадова особа згоди на разголошення паспортних даних не надала.
1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1968
Вища

Глухоєдов Сергiй Анатолiйович

д\н, д\н, д\н

6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "МДЕЗ", Голова
Наглядової ради
8) дата обрання та термін, на який
18.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки: надає допомогу головi, а пiд час його вiдсутностi виконує
2013 р.
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функцiї голови.
Згідно "Закону України про захист персональних даних" посадова особа не надала дозволу про
розголошення розміру винагороди за звiтний перiод . Змiн у персональному складi посадових
осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини
посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи - 25 рiк, стаж керiвної роботи 19 рокiв. Попереднi посади: директор, заст. голови
правлiння по коммерцiйним питанням.
На iнших пiдприємствах не працює.
Посадова особа згоди на разголошення паспортних даних не надала.
1) посада

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1959
Вища

Гаук Олександр Борисович

д\н, д\н, д\н

6) стаж керівної роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "МДЕЗ", головний
iнженер
8) дата обрання та термін, на який
22.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: До компетенцiї Голови правлiння належить: Питання дiяльностi Товариства, крiм тих,
що згiдно з законодавством, цим Статутом або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв товариства
вiднесенi виключно до компетенцiї iншого органу товариства. Прийняття рішень про укладення
правочинів до 10% вартості активiв товариства за даними останньої річної фінансової звітності
товариства.. Затвердження поточних планiв дiяльностi товариства та заходiв, необхiдних для
їхнього виконання. Розробка бiзнес-планiв та iнших програм фiнансово-господарської дiяльностi
товариства. Затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв
працiвникiв товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння). Органiзацiя ведення
бухгалтерського облiку та звiтностi товариства, надання рiчного звiту та балансу товариства на
затвердження загальним зборам акцiонерiв. Ухвалення рiшень щодо отримання довгострокових
позик. Прийом та звiльнення працiвникiв товариства у вiдповiдностi до законодавства, ведення
облiку кадрiв, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працiвникiв
товариства. Органiзацiя скликання та проведення рiчних загальних зборiв та затвердження
порядку денного зборiв (за погодженням iз Наглядовою радою).
Голова правлiння керує роботою правлiння та має право: Без довiреностi представляти iнтереси
товариства та здiйснювати iншi дiї вiд iменi товариства.
Посадова особа отримала винагороду за 2013 рiк у сумi 24920,03 грн. Додаткова винагорода не
виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи - 33 рокiв, стаж керiвної роботи 33 рокiв. Попереднi посади: майстер котельних
робiт, ст.майстер, нач.участку, нач.цеху, головний iнженер. На iнших пiдприємствах не працює.
Посадова особа згоди на разголошення паспортних даних не надала.
2013 р.
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1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1963
Вища

Бережко Андрiй Анатолiйович

д\н, д\н, д\н

6) стаж керівної роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "МДЕЗ", Голова
правлiння
8) дата обрання та термін, на який
18.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки: Вимагати скликання позачергових зборiв акцiонерiв у
випадках, коли цього потребують iнтереси акцiонерiв i товариства загалом. Визначати основнi
напрямки дiяльностi товариства i затверджувати його плани та звiти про виконання. Визначати й
пропонувати для затвердження загальним зборам акцiонерiв напрямки та розмiри щорiчного
розподiлу нерозподiленого прибутку товариства. Затверджувати внутрiшнi нормативнi
документи товариства, за винятком документiв, що регулюють дiяльнiсть Наглядової ради,
Ревiзiйної комiсiї, а також питання проведення загальних зборiв акцiонерiв. Затверджувати
договори (угоди), укладенi на суму вiд 10% до 25% вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності. Обирати та вiдкликати голову та членiв правлiння.
Визначати та затверджувати кiлькiсний склад правлiння.
Затверджувати умови договорiв (контракту), що укладаються з членами правлiння, в тому числi
визначати умови оплати їх працi. Вiд iменi товариства укладати контракт iз головою правлiння.
Ухвалювати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi голови та членiв правлiння.
Узгоджувати порядок денний загальних зборiв акцiонерiв й попередньо розглядати всi питання,
включенi до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, в разi необхiдностi надавати за ними
висновки. Визначати перелiк iнформацiї, порядок та способи надання iнформацiї акцiонерам.
Органiзовувати й контролювати виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв. Розглядати та
затверджувати звiти, якi подають Правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал та рiк. Надавати
рекомендацiї загальним зборам акцiонерiв про розмiр дивiдендiв.
Здiйснює iншi дiї щодо контролю та регулювання дiяльностi правлiння товариства. Статутом або
за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв на Наглядову раду може покладатися виконання
окремих функцiй, якi належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв товариства. Голова
Наглядової ради: а) керує роботою Наглядової ради; б) скликає засiдання Наглядової ради; в)
головує на засiданнях Наглядової ради.
Згідно "Закону України про захист персональних даних" посадова особа не надала дозволу про
розголошення розміру винагороди за звiтний перiод . Змiн у персональному складi посадових
осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадови злочини
посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи - 33 рокiв, стаж керiвної роботи 23 рокiв. Попереднi посади: нач.цеху, голова
правлiння.
На iнших пiдприємствах не працює.
Посадова особа згоди на разголошення паспортних даних не надала.
2013 р.

© SMA

05766095

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

фізична особа

4) рік народження**
5) освіта**

1971
Вища

Бережко Галина Василiвна

д\н, д\н, д\н

6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "МДЕЗ", iнженер МТП
8) дата обрання та термін, на який
18.04.2011 3 роки
обрано
9) опис: Повноваження та обов'язки: веде дiловодство, протоколи та книгу протоколiв засiдань,
оформлює iншi документи Наглядової ради.
Згідно "Закону України про захист персональних даних" посадова особа не надала дозволу про
розголошення розміру винагороди за звiтний перiод . Змiн у персональному складi посадових
осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа емiтента не має.
Стаж роботи - 20 рокiв, стаж керiвної роботи 11 рокiв. Попереднi посади: лаборант.
На iнших пiдприємствах не працює.
Посадова особа згоди на разголошення паспортних даних не надала.
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