
6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Водолажченко Вадим Леонiдович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1937 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 39 

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

 ВАТ "ВТП"Укренергочормет", нач. вiддiлу 

 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов"язки члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: iнженер, енергетiк, 

нач. вiддiлу, заст. директора, нач. технiчного вiддiлу. Iншi посади на iнших пiдприємствах не 

обiймає. Протягом звiтного перiоду щодо конкретної особи вiдбулись наступнi змiни - 

рiшенням загальних зборiв товариства вiд 26.04.2011р. вiдкликано з посади члена Наглядової 

ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Борисенко Анатолiй Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1941 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 25 

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

 ВАТ "ВТП "Укренергочормет", зам. головного iнженера 

 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов"язки члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: iнженер, енергетiк, 

нач. цеху, заст. головного iнженера.  Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає.  е 

обiймає. Протягом звiтного перiоду щодо конкретної особи вiдбулись наступнi змiни - 

рiшенням загальних зборiв товариства вiд 26.04.2011р. вiдкликано з посади члена Наглядової 

ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Сiзоненко Олег Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 20 

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



 ТОВ "IФАС",  директор 

 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов"язки члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  Займав посади: iнженер, пров. iнженер, заст. 

директора, директор.  Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного 

перiоду щодо конкретної особи вiдбулись наступнi змiни - рiшенням загальних зборiв 

товариства вiд 26.04.2011р. переобрано на посадi члена Наглядової ради на наступний термiн.  

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Убiйко Iрина Юрiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1961 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 6 

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

 працює головним економiстом в ПрАТ "ВТП "Укренергочормет" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов"язки члена Наглядової ради визначенi статутом товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  Займав посади: бухгалтер, економiст, гл.економiст.  

Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного перiоду щодо конкретної 

особи вiдбулись наступнi змiни - рiшенням загальних зборiв товариства вiд 26.04.2011р. 

переобрано на посадi члена Наглядової ради на наступний термiн.  



 *Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Готлiнський Яня Iсакович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1930 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 0 

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

 працював iнженер теплоенергетик ПрАТ "ВТП "Укренергочормет" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов"язки Голови ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає.  Займав посади: iнженер, пров. iнженер, ст. бригад. 

iнженер, нач. дiльницi.  Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного 

перiоду щодо конкретної особи вiдбулись наступнi змiни - рiшенням загальних зборiв 

товариства вiд 26.04.2011р. вiдкликано з посадi Голови ревiзiйної комiсiї. 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Голова Правлiння-Генеральний директор 

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

 Зайцев Василь Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 16 

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

 ПрАТ "ВТП "Укренергочормет", голова Наглядової ради 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обовязки Голови правлiння-Генерального директора визначенi 

статутом товариства. Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу.   

Непогашеної судимостi  за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посади: iнженер, 

пров. iнженер, заст. директора, директор, голова правлiння, голова наглядової ради.  Iншi 

посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Протягом звiтного перiоду щодо конкретної 

особи вiдбулись наступнi змiни - рiшенням загальних зборiв товариства вiд 26.04.2011р. 

переобрано на посадi Голови правлiння-Генерального директора на наступний термiн.    

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Абсалямов Юрiй Галiмович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н   

6.1.4. Рік народження** 

 1954 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 21 

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



 ПрАТ "ВТП "Укренергочормет"  Голова правлiння - Генеральний директор 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обовязки Голови Наглядової ради визначенi статутом товариства. 

Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу.   Непогашеної судимостi  за 

корисливi та посадовi злочини немає. Займав посади: iнженер, пров. iнженер, заст. директора, 

директор, голова правлiння- генеральний директор.  Iншi посади на iнших пiдприємствах не 

обiймає.  

Протягом звiтного перiоду щодо конкретної особи вiдбулись наступнi змiни - рiшенням 

загальних зборiв товариства вiд 26.04.2011р. переобрано на посадi Голови Наглядової ради на 

наступний термiн.  

  

*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 Тишкевич Нiна Петрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1964 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 21 

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

 ТОВ "Чигринов", Головний бухгалтер 

 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов"язки Головного бухгалтера визначенi посадовою 

iнструкцiєю.Розмiр виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. зайлала посади: 

бухгалтера, заст. головного бухралтера, головний бухгалтер. Протягом звiтного перiоду  



щодо конкретної особи  змiни не вiдбувалось. Iншi посади на iнших пiдприємствах не 

обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Ревiзор 

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

 Абсалямов Денис Юрiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1978 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 4 

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

 ПрАТ "ВТП "Укренергочормет",керiвник договiрного вiддiлу 

6.1.8. Опис 

 Повноваження та обов"язки Ревiзора визначенi Статутом товариства. Розмiр 

виплаченої винагороди - згiдно штатного розкладу. Займав посади: аналiтик, 

фiн.менеджер,керiвник договiрного вiддiлу, керiвник проектного офiсу. Iншi посади на iнших 

пiдприємствах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Протягом звiтного перiоду щодо конкретної особи вiдбулись наступнi змiни - рiшенням 

загальних зборiв товариства вiд 26.04.2011р. вiдкликано з посади члена ревiзiйної комiсiї та 

обрано на посаду Ревiзора товариства на термiн вiдповiдно до Статуту.  

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 

паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 



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 особи 

Дата 
внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

 Від 
загально 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Голова Наглядової 
ради 

Абсалямов Юрiй 
Галiмович 

д/н д/н  д/н 03.08.1999  592360 22,8262008
8413 

592360 0 0 0 

Головний бухгалтер Тишкевич Нiна 
Петрiвна 

д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0 

Голова Правлiння-
Генеральний 
директор 

Зайцев Василь 
Васильович 

д/н д/н  д/н 22.10.2001  596200 22,9741727
4482 

596200 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Сiзоненко Олег 
Олександрович 

д/н д/н  д/н 15.07.2003  193150 7,44290752
375 

193150 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Убiйко Iрина 
Юрiївна 

д/н д/н  д/н 02.07.2007  2000 0,07706867
744 

2000 0 0 0 

Ревiзор Абсалямов Дегнис 
Юрiйович 

д/н д/н  д/н 06.06.2006  520902 20,0726141
0788 

520902 0 0 0 

Усього 1904612 73,3929639
3802 

 
190461

2 

0 0 0 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 

 
 

 

 

 

 

 

 


