
6. Інформація про посадових осіб емітента 
 

 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

  
6.1.1 Посада Генеральний директор 

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

юридичної особи 
Ігнатьєв Дмитро Ярославович 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1969 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13 

6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав Заступник генерального директора – комерційний директор ХК 

«АвтоКрАЗ» 

6.1.8. Опис 

Одноособовим виконавчим органом Товариства є Генеральний директор. У своїй роботi вiн керується чинним законодавством та Статутом України. 

Генеральний директор: визначає доцiльнiсть укладання угод, договорiв, контрактiв щодо операцiй з основними фондами, якi належать Товариству на правi 

власностi, та виносить їх на розгляд Наглядовiй радi Товариства для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання; визначає доцiльнiсть укладання 

угод (договорiв, контрактiв) на суму, що перевищує 1000000,00 грн., та передає їх Наглядовiй радi для отримання попередньої письмової згоди; визначає 

доцiльнiсть отримання Товариством кредитiв, укладання договорiв позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за iнших осiб, а також 

угод застави та передає їх на розгляд Наглядової ради для отримання попередньої письмової згоди на їх укладання; виносить на затвердження Загальних 

зборiв укладенi в порядку, встановленому Статутом, угоди (договори, контракти) на суму, що перевищує 50% балансової вартостi активiв Товариства за 

даними останньої фiнансової звiтностi на дату укладання угоди; здiйснює оперативне управлiння Товариством, органiзовує його виробничо-господарську, 
соцiальну та iншу дiяльнiсть; укладає договори, угоди, контракти, вчиняє iншi правочини в межах своїх повноважень та вiд iменi Товариства, видає 

довiреностi, вiдкриває в банках поточнi рахунки в нацiональнiй та iноземнiй валютi та iншi рахунки; приймає рiшення про укладання угод (договорiв, 

контрактiв) на суму, що не перевищує 1000000,00 грн., забезпечує виконання планiв дiяльностi Товариства; органiзовує юридичне, економiчне, бухгалтерське 

та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством; забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради Товариства; органiзовує виконання виробничих завдань, договiрних зобов`язань Товариства; визначає перелiк iнформацiї, яка є комерцiйною 

таємницею Товариства; розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом; забезпечує належне зберiгання та 

ефективне використання майна Товариства; розробляє та передає на затвердження Наглядовiй радi структуру управлiння Товариства, умови оплати працi та 

премiювання працiвникiв i штатний розклад Товариства; щорiчно, до 01 грудня поточного року, розробляє та подає на затвердження Наглядової ради бiзнес-

план Товариства на наступний рiк; приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, здiйснює їх переведення, застосовує до них заходи 

заохочення та накладає дисциплiнарнi стягнення; видає накази, затверджує iнструкцiї та iншi внутрiшнi документи Товариства в межах своєї компетенцiї, 

надає вказiвки, що є обов`язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; з метою отримання попередньої письмової згоди, надає Наглядовiй радi 

проект колективної угоди (договору); укладає колективну угоду з однiєю або кiлькома профспiлковими чи iншими уповноваженими на представництво 
трудовим колективом органами, а у разi вiдсутностi таких органiв - представниками, обраними i уповноваженими трудовим колективом; забезпечує захист 

державної таємницi Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та iнших законодавчих актiв з цього питання. За погодженням 



з органами Служби Безпеки України призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України керiвником режимно-секретного органу, на якого 

покладається органiзацiя та забезпечення заходiв щодо охорони державної таємницi; органiзовує вiйськовий облiк, мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiйнi 

заходи згiдно чинному законодавству України; виконує iншi функцiї, що випливають з Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради 

Товариства та чинного законодавства України. 

Посадова особа сумісних посад на інших підприємствах не обіймає. Отримує винагороду (з/п) у відповідності до штатного розкладу. У натуральній формі 

винагороду не отримував. Зазначеною особою згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати (винагороди) надано не було, таким чином, у 
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Загальний стаж керівної 

роботи 13 років. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини не має. Попередні посади: токар, інженер, начальник  бюро, начальник відділу, 

заступник директора з маркетингу, директор, комерційний директор. 

Згоди на розкриття паспортних даних зазначеною особою надано не було. 

У 2010 році відбулись наступні зміни щодо посадової особи:   

15.04.2010р. загальними зборами акціонерів Ігнатьєва Д.Я. звільнено з посади в.о. генерального директора і  призначено на посаду генерального директора у 

звку з вакантністю посади строком на 3 роки.  

 

 

 6.1.1 Посада Головний бухгалтер 

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

юридичної особи 
Кулiшко Свiтлана Вiкторiвна 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1969 

6.1.5. Освіта середньо-технiчна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6 

6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ВАТ ТКШЗ, заст. гол. бухгалтера 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов`язки вiдповiдно до посадової iнструкцiї. Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням вимог 

законодавства України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності Товариства. Основними 

обов`язками є ведення, складання та надання в втсановлені строки фінансової звітності, контроль та відображення на відповідних рахунках всіх 

господарських операцій, дортимання технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообороту. 

Посадова особа сумісних посад на інших підприємствах не обіймає. Отримує винагороду (з/п) у відповідності до штатного розкладу. У натуральній формі 

винагороду не отримувала. Зазначеною особою згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати (винагороди) надано не було, таким чином, 

у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Непогашених судимостей за 

посадові і корисливі злочини не має. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному році не було. Попередні посади: розподiльник робiт 3 
розряду, технiк-програмiст ЕОМ, бухгалтер, начальник матерiального бюро, заст.головного бухгалтеру. Стаж кервної роботи - 6 років. 

Згоди на розкриття паспортних даних зазначеною особою надано не було. 

 6.1.1 Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

ТОВ Нафтохiмiмпекс 



6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 0 

6.1.5. Освіта д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 

6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав д/н 

6.1.8. Опис 

ЄДРПОУ 31029407, адреса:  01010, вул. Січневого повстання, 11-Б, м Київ. 

Повноваження та обов`язки голови ревізійної комісії у вiдповiдностi до чинного законодавства та Статуту.  

Голова ревізійної комісії керує роботою відповідного органу управління. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та 

позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. 

Винагороду за роботу на посаді голови ревізійної комісії протягом 2010 року ТОВ Нафтохiмiмпекс не отримувало. Змін у персональному складі щодо 

посадової особи у звітному році не було. 

 6.1.1 Посада Голова Наглядової ради 

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

юридичної особи 
ВАТ «Авторадіатор» 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 0 

6.1.5. Освіта д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 

6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав д/н 

6.1.8. Опис 

ЄДРПОУ 00232093 , адреса: 87525,вул. Артема, 43 м. Маріуполь 

Голова Наглядової ради керую роботою вiдповiдного органу управлiння. В своєї дiяльностi Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом, а 

також "Положенням про Нагоядову раду". До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а 

також переданих для вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами, в тому числi:. обрання Голови Наглядової ради iз числа членiв ради; обрання, за 

поданням Голови Наглядової ради його Заступникiв iз числа членiв ради, визначення їх функцiональних обов`язкiв та надання їм вiдповiдних повноважень; 

визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю 

за їх реалiзацiєю; забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю 
зовнiшнього аудиту, об`єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок 

ревiзiйною комiсiєю, службою внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; аналiз дiй 

Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку та положень, що регулюють дiяльнiсть Товариства i не виносяться на затвердження Загальними зборами; визначення умов працi i матерiального 

забезпечення посадових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, в т. ч. фiлiй та представництв; затвердження на пiдставi 

рiшення Загальних зборiв умов трудового договору (Контракту) з Генеральним директором; дострокове припинення трудового договору (Контракту), 

укладеного з Генеральним директором вiдповiдно до трудового законодавства та умов Контракту в разi: змiни мiсця проживання, що робить його роботу на 



займанiй посадi неможливою; систематичного невиконання без поважних причин покладених на нього обов`язкiв; невиконання рiшень  Загальних зборiв 

та/або Наглядової ради; одноразового грубого порушення законодавства чи обов`язкiв, передбачених трудовим законодавством, Статутом Товариства, 

умовами контракту, що зумовило для Товариства негативнi наслiдки; визнання Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв незадовiльними 

результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; приховування або надання недостовiрних даних про дiяльнiсть Товариства; хвороби, чи 

iнвалiдностi (пiдтверджених вiдповiдними документами), що перешкоджають виконанню його обов`язкiв; наявностi значної заборгованостi товариства перед 

бюджетом та/або по виплатi заробiтної плати; iнших випадкiв, передбачених трудовим законодавством та контрактом. призначення виконуючого обов`язки 
Генерального директора на перiод до обрання Загальним зборами Генерального директора та укладання з ним контракту; прийняття рiшення про усунення 

Генерального директора вiд виконання його обов`язкiв; затвердження органiзацiйної структури Товариства, його штатного розкладу, в тому числi всiх змiн та 

доповнень до них; погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади його заступникiв; призначення дати проведення Загальних зборiв 

акцiонерiв за пiдсумками фiнансового року згiдно зi Статутом; iнiцiювання, у разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; прийняття рiшення про викуп у акцiонерiв акцiй для їх наступного перепродажу; прийняття рiшень про 

участь в об`єднаннях пiдприємств, фiнансово-промислових групах та про внески до статутних капiталiв iнших господарюючих суб`єктiв; прийняття рiшень 

щодо створення вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, за винятком фiлiй та представництв; затвердження положень про вiдокремленi пiдроздiли Товариства, 

за винятком фiлiй та представництв; прийняття рiшень про мiсцезнаходження вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в т. ч. фiлiй та представництв; прийняття 

рiшення про випуск облiгацiй; надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорiв (угод) на суму, що перевищує 1000000,00 грн.; 

надання попередньої письмової згоди на отримання Товариством кредитiв, укладання договорiв позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, 

гарантом за iнших осiб, а також угод застави; надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорiв (угод) щодо операцiй з будь-якими 

цiнними паперами; надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцiй з основними фондами, якi належать Товариству на 
правi власностi, в тому числi внесення змiн та доповнень до дiючих угод (будь-яке вiдчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка 

та iн.), а також придбання основних фондiв на суму, що перевищує 50 000,00 гривень; надання попередньої письмової згоди Генеральному директору на 

списання з балансу основних фондiв; затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру 

оплати його послуг; iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; призначення та звiльнення внутрiшнiх 

аудиторiв Товариства; затвердження оцiнки незалежного оцiнювача щодо внескiв акцiонерiв, здiйснених в натуральнiй формi або у формi iнтелектуальної 

власностi; прийняття рiшення щодо звернення Генеральним директором до господарського суду iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства 

з метою проведення ним процедури санацiї; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння 

Товариства;затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; призначення та звiльнення, за поданням 

Генерального директора Товариства, голови, секретаря, членiв органiзацiйного комiтету, мандатної i лiчильної комiсiй Загальних зборiв; надання пропозицiй 

та рекомендацiй Загальним зборам щодо питань порядку денного; надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення 

змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; надання попередньої письмової згоди на 
укладення колективного договору та/чи змiн до нього; надання попередньої письмової згоди на укладення Генеральним директором трудових договорiв 

(контрактiв) та будь-яких змiн до них; iнше щодо контролю та регулювання дiяльностi Товариства та його виконавчого органу.   

Винагороду протягом 2010 року за виконання обовків голови  наглядової ради ВАТ «Авторадіатор» не отримувало.   

У 2010 році відбулись наступні зміни щодо посади: 

15.04.2010 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про звільнення члена Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Гармоніка», призначено у зв`язку з вакантністю посади члена Наглядової ради Відкрите акціонерне товариство "Авторадіатор".  

17.05.2010р. на засіданні Наглядової ради у зв`язку з вакантністю посади було прийнято рішення про призначення Головою Наглядової ради ВАТ 

"Авторадіатор". 

  

 6.1.1 Посада Член Наглядової ради 



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

юридичної особи 
ТОВ «Ініціатор +» 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 0 

6.1.5. Освіта д/н 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0 

6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав д/н 

6.1.8. Опис 

6.1.8. Опис 

ЄДРПОУ 24372433, адреса: 01033, вул. Саксаганського, 36-Б м. Київ 

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту, а також до "Положення про Наглядову раду".  

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою 

радою Загальними зборами, в тому числi:. обрання Голови Наглядової ради iз числа членiв ради; обрання, за поданням Голови Наглядової ради його 

Заступникiв iз числа членiв ради, визначення їх функцiональних обов`язкiв та надання їм вiдповiдних повноважень; визначення основних напрямiв дiяльностi 

Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; забезпечення 

функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи 

контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об`єктивнiстю та 
незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою 

внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 

Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та положень, що регулюють 

дiяльнiсть Товариства i не виносяться на затвердження Загальними зборами; визначення умов працi i матерiального забезпечення посадових осiб Товариства, 

його дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, в т. ч. фiлiй та представництв; затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового 

договору (Контракту) з Генеральним директором; дострокове припинення трудового договору (Контракту), укладеного з Генеральним директором вiдповiдно 

до трудового законодавства та умов Контракту в разi: змiни мiсця проживання, що робить його роботу на займанiй посадi неможливою; систематичного 

невиконання без поважних причин покладених на нього обов`язкiв; невиконання рiшень Загальних зборiв та/або Наглядової ради; одноразового грубого 

порушення законодавства чи обов`язкiв, передбачених трудовим законодавством, Статутом Товариства, умовами контракту, що зумовило для Товариства 

негативнi наслiдки; визнання Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв незадовiльними результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; приховування або надання недостовiрних даних про дiяльнiсть Товариства; хвороби, чи iнвалiдностi (пiдтверджених вiдповiдними документами), 
що перешкоджають виконанню його обов`язкiв; наявностi значної заборгованостi товариства перед бюджетом та/або по виплатi заробiтної плати; iнших 

випадкiв, передбачених трудовим законодавством та контрактом. призначення виконуючого обов`язки Генерального директора на перiод до обрання 

Загальним зборами Генерального директора та укладання з ним контракту; прийняття рiшення про усунення Генерального директора вiд виконання його 

обов`язкiв; затвердження органiзацiйної структури Товариства, його штатного розкладу, в тому числi всiх змiн та доповнень до них; погодження за поданням 

Генерального директора кандидатур на посади його заступникiв; призначення дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками фiнансового року 

згiдно зi Статутом; iнiцiювання, у разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; прийняття рiшення про викуп у акцiонерiв акцiй для їх наступного перепродажу; прийняття рiшень про участь в об`єднаннях пiдприємств, 

фiнансово-промислових групах та про внески до статутних капiталiв iнших господарюючих суб`єктiв; прийняття рiшень щодо створення вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства, за винятком фiлiй та представництв; затвердження положень про вiдокремленi пiдроздiли Товариства, за винятком фiлiй та 



представництв; прийняття рiшень про мiсцезнаходження вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в т. ч. фiлiй та представництв; прийняття рiшення про випуск 

облiгацiй; надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорiв (угод) на суму, що перевищує 1000000,00 грн.; надання попередньої 

письмової згоди на отримання Товариством кредитiв, укладання договорiв позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за iнших осiб, 

а також угод застави; надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорiв (угод) щодо операцiй з будь-якими цiнними паперами; 

надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцiй з основними фондами, якi належать Товариству на правi власностi, в 

тому числi внесення змiн та доповнень до дiючих угод (будь-яке вiдчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та iн.), а також 
придбання основних фондiв на суму, що перевищує 50 000,00 гривень; надання попередньої письмової згоди Генеральному директору на списання з балансу 

основних фондiв; затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг; 

iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв 

Товариства; затвердження оцiнки незалежного оцiнювача щодо внескiв акцiонерiв, здiйснених в натуральнiй формi або у формi iнтелектуальної власностi; 

прийняття рiшення щодо звернення Генеральним директором до господарського суду iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою 

проведення ним процедури санацiї; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння 

Товариства;затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; призначення та звiльнення, за поданням 

Генерального директора Товариства, голови, секретаря, членiв органiзацiйного комiтету, мандатної i лiчильної комiсiй Загальних зборiв; надання пропозицiй 

та рекомендацiй Загальним зборам щодо питань порядку денного; надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення 

змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; надання попередньої письмової згоди на 

укладення колективного договору та/чи змiн до нього; надання попередньої письмової згоди на укладення Генеральним директором трудових договорiв 

(контрактiв) та будь-яких змiн до них; iнше щодо контролю та регулювання дiяльностi Товариства та його виконавчого органу. Винагороду протягом 2010 
року за виконання обовків члена наглядової ради ТОВ «Ініціатор +» не отримувало.   

У 2010 році відбулись наступні зміни щодо посадової особи: 

15.04.2010 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про звільнення члена Наглядової ради Спільне україно-американське підприємство з 

іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанси та Кредит лізінг», код за ЄДРПОУ 31113529, місцезнаходження: 

01025, м. Київ, вул. Житомирська, 18-А, кв. 2. У звку з вакантністю посади було призначено ТОВ «Ініціатор +». 

 

 6.1.1 Посада Член Наглядової ради 

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

юридичної особи 
Тюхта Леонтій Ананійович 

6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи. 

  № ,   д/н 

6.1.4.Рік народження 1953 

6.1.5. Освіта вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 3 

6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав ВАТ "ТКШЗ" , заступник технічного директора 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради у вiдповiдностi до чинного законодавства, Статуту, а також до "Положення про Наглядову раду".  

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирiшення Наглядовою 

радою Загальними зборами, в тому числi:. обрання Голови Наглядової ради iз числа членiв ради; обрання, за поданням Голови Наглядової ради його 

Заступникiв iз числа членiв ради, визначення їх функцiональних обов`язкiв та надання їм вiдповiдних повноважень; визначення основних напрямiв дiяльностi 



Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; забезпечення 

функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства. Виявлення недолiкiв системи 

контролю, розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об`єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора. Здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок ревiзiйною комiсiєю, службою 

внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором; розгляд та затвердження квартальних звiтiв Товариства; аналiз дiй Генерального директора щодо управлiння 

Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики; затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та положень, що регулюють 
дiяльнiсть Товариства i не виносяться на затвердження Загальними зборами; визначення умов працi i матерiального забезпечення посадових осiб Товариства, 

його дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв, в т. ч. фiлiй та представництв; затвердження на пiдставi рiшення Загальних зборiв умов трудового 

договору (Контракту) з Генеральним директором; дострокове припинення трудового договору (Контракту), укладеного з Генеральним директором вiдповiдно 

до трудового законодавства та умов Контракту в разi: змiни мiсця проживання, що робить його роботу на займанiй посадi неможливою; систематичного 

невиконання без поважних причин покладених на нього обов`язкiв; невиконання рiшень Загальних зборiв та/або Наглядової ради; одноразового грубого 

порушення законодавства чи обов`язкiв, передбачених трудовим законодавством, Статутом Товариства, умовами контракту, що зумовило для Товариства 

негативнi наслiдки; визнання Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв незадовiльними результатiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; приховування або надання недостовiрних даних про дiяльнiсть Товариства; хвороби, чи iнвалiдностi (пiдтверджених вiдповiдними документами), 

що перешкоджають виконанню його обов`язкiв; наявностi значної заборгованостi товариства перед бюджетом та/або по виплатi заробiтної плати; iнших 

випадкiв, передбачених трудовим законодавством та контрактом. призначення виконуючого обов`язки Генерального директора на перiод до обрання 

Загальним зборами Генерального директора та укладання з ним контракту; прийняття рiшення про усунення Генерального директора вiд виконання його 

обов`язкiв; затвердження органiзацiйної структури Товариства, його штатного розкладу, в тому числi всiх змiн та доповнень до них; погодження за поданням 
Генерального директора кандидатур на посади його заступникiв; призначення дати проведення Загальних зборiв акцiонерiв за пiдсумками фiнансового року 

згiдно зi Статутом; iнiцiювання, у разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства; прийняття рiшення про викуп у акцiонерiв акцiй для їх наступного перепродажу; прийняття рiшень про участь в об`єднаннях пiдприємств, 

фiнансово-промислових групах та про внески до статутних капiталiв iнших господарюючих суб`єктiв; прийняття рiшень щодо створення вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства, за винятком фiлiй та представництв; затвердження положень про вiдокремленi пiдроздiли Товариства, за винятком фiлiй та 

представництв; прийняття рiшень про мiсцезнаходження вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства в т. ч. фiлiй та представництв; прийняття рiшення про випуск 

облiгацiй; надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорiв (угод) на суму, що перевищує 1000000,00 грн.; надання попередньої 

письмової згоди на отримання Товариством кредитiв, укладання договорiв позики, угод, за якими Товариство виступає поручителем,  гарантом за iнших осiб, 

а також угод застави; надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством договорiв (угод) щодо операцiй з будь-якими цiнними паперами; 

надання попередньої письмової згоди на укладання Товариством угод щодо операцiй з основними фондами, якi належать Товариству на правi власностi, в 

тому числi внесення змiн та доповнень до дiючих угод (будь-яке вiдчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та iн.), а також 
придбання основних фондiв на суму, що перевищує 50 000,00 гривень; надання попередньої письмової згоди Генеральному директору на списання з балансу 

основних фондiв; затвердження зовнiшнього аудитора та умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг;  

iнiцiювання проведення аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; призначення та звiльнення внутрiшнiх аудиторiв 

Товариства; затвердження оцiнки незалежного оцiнювача щодо внескiв акцiонерiв, здiйснених в натуральнiй формi або у формi iнтелектуальної власностi; 

прийняття рiшення щодо звернення Генеральним директором до господарського суду iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства з метою 

проведення ним процедури санацiї; винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння 

Товариства;затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства; призначення та звiльнення, за поданням 

Генерального директора Товариства, голови, секретаря, членiв органiзацiйного комiтету, мандатної i лiчильної комiсiй Загальних зборiв; надання пропозицiй 

та рекомендацiй Загальним зборам щодо питань порядку денного; надання Генеральному директору рекомендацiй з питань розробки, укладення або внесення 

змiн до колективного договору у Товариствi, в тому числi рекомендацiй щодо змiсту колективного договору; надання попередньої письмової згоди на 



укладення колективного договору та/чи змiн до нього; надання попередньої письмової згоди на укладення Генеральним директором трудових договорiв 

(контрактiв) та будь-яких змiн до них; iнше щодо контролю та регулювання дiяльностi Товариства та його виконавчого органу.  

Посадова особа сумісних посад на інших підприємствах не обіймає. Отримує винагороду (з/п) у відповідності до штатного розкладу. У натуральній формі 

винагороду не отримував. Зазначеною особою згоди щодо надання iнформацiї вiдносно розмiру заробiтної плати (винагороди) надано не було, таким чином, у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України, емiтент не має можливостi щодо надання вищезазначених вiдомостей. Загальний стаж керівної 

роботи 3 років. Непогашених судимостей за посадові і корисливі злочини не має. Попередні посади: майстер, начальник бюро технічного контролю, 
начальник виробничо-технічного відділу, головний інженер, технічний директор, голова правління, заступник директора технічного. 

У 2010 році відбулись наступні зміни щодо посади: 

15.04.2010 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про звільнення члена Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Газотурбінні технології», код за ЄДРПОУ 32312612, місцезнаходження: 04128, м. Київ , вул. Ак. Туполєва, 17.  

У звку з вакантністю посади було призначено Тюхту Леонтія Ананійовича 

  



 

 

 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 
Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 

юридичної 

особи�Паспортні 

дані фізичної особи 

(серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код 

за ЄДРПОУ 

юридичної 

Паспортні дані 
фізичної особи (серія, 

номер, дата видачі, 

орган, який видав)* 

або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної 

Дата внесення до 

реєст-ру�Кіль-кість 

Дата внесення до реєст- Кіль-

кість 
акцій 

(штук)�

Від 

загаль-
ної кіль-

кості 

акцій 

(%)�Кіл

ькість за 

видами 

акцій 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явник

а 

Привілейо

вані іменні 

Привілейо

вані на 

пред’явник

а 

Генераль

ний 

директор 

Ігнатьєв 

Дмитро 
Ярослав

ович�  

  № ,   д/н д/н�0�0.0 0�0.00000 0.00000000

000 

0 

Головний бухгалтер Кулiшко Свiтлана 

Вiкторiвна 

  № ,   д/н  д/н 21 0.00000000

000 

21 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

ТОВ 
Нафтохiмiмпекс 

  № ,   д/н  01.03.2006 120100 9.99200000

000 

120100 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

ВАТ 

«Авторадіатор» 

  № ,   д/н  01.05.2010 1 0.00000000

000 

1 0 0 0 

Член Наглядової ради ТОВ «Ініціатор +»   № ,   д/н  01.05.2010 1 0.00000000

000 

1 0 0 0 

Член Наглядової ради Тюхта Леонтій 

Ананійович 

  № ,   д/н  01.05.2010 1 0.00000000

000 

1 0 0 0 

 

Усього: 120124. 9.99200000

000. 

120124. 0. 0. 0. 

  


