
4. Інформація про посадових осіб емітента 

4.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

4.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради  

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Саєнко Євген Євгенович  

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 125403 Радянським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4.1.4. Рік народження** 

1968 

4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 

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

ЗАТ "Продовольча компанiя "ПОДIЛЛЯ". Голова наглядової радиiнд. код 2498102872 

4.1.8. Опис 

До повноважень особи вiдноситься: визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-

планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, проведення перевiрки достовiрностi рiчної 

т фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв 

акцiонерiв, визначення умов контракту, трудового договору з головою правлiння, в т.ч. 

умов оплати працi, затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв, надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань 

порядку денного, надання згоди на укладення Головою правлiння Товариства договорiв 

застави, iпотеки, банкiвського кредиту, лiзингу, будь-якого iншого вiдчуження рухомого i 

нерухомого майна, цiнних паперiв належних товариству. Данi про винагороду не 

розголошуються.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має 

* 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. 

4.1.1. Посада 

член Наглядової Ради 

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Вдовиченко Олександр Григорович  

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 513617 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4.1.4. Рік народження** 

1967 



4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

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

Торговий дiм "Крахмалопродукт". Заступник директора. iнд.код 2471711016 

4.1.8. Опис 

До повноважень особи вiдноситься: визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-

планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, проведення перевiрки достовiрностi рiчної 

фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв 

акцiонерiв, визначення умов контракту, трудового договору з головою правлiння, в т.ч. 

умов оплати працi, затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв, надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань 

порядку денного, надання згоди на укладення Головою правлiння Товариства договорiв 

застави, iпотеки, банкiвського кредиту, лiзингу, будь-якого iншого вiдчуження рухомого i 

нерухомого майна, цiнних паперiв належних товариству. Винагорода не виплачується.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має 

* 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. 

4.1.1. Посада 

член Наглядової ради  

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

ПАТ «ЗНКIФ «Прайм Ессетс Кепiтал» 

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

33549199  

4.1.4. Рік народження** 

0 

4.1.5. Освіта** 

 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

Свiдоцтво про державну реестрацiю серiя АОО №042703 вiд 30.06.2005 р., видане 

держадмiнiстрацiєю Подiльського р-ну в м.Києвi. В особi уповноваженого представника 

акцiонера Товариства - Порошенко Олексiй Iванович 

4.1.8. Опис 

До повноважень особи вiдноситься: визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-

планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, проведення перевiрки достовiрностi рiчної 

фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв 

акцiонерiв, визначення умов контракту, трудового договору з головою правлiння, в т.ч. 

умов оплати працi, затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних 



цiнних паперiв, надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань 

порядку денного, надання згоди на укладення Головою правлiння Товариства договорiв 

застави, iпотеки, банкiвського кредиту, лiзингу, будь-якого iншого вiдчуження рухомого i 

нерухомого майна, цiнних паперiв належних товариству. Винагорода не виплачується. У 

2012 роцi було змiнено особу що виконує обов"язки члена  

Наглядової ради вiд особи Товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має 

* 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. 

4.1.1. Посада 

член Наглядової ради Товариства 

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Сокол Iрина Анатолiївна  

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 104448 Верхньоднiпровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4.1.4. Рік народження** 

1977 

4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

ВАТ " Днiпровський КПК". Бухгалтер iнд.код 2829210706 

4.1.8. Опис 

До повноважень особи вiдноситься: визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-

планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, проведення перевiрки достовiрностi рiчної 

фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв 

акцiонерiв, визначення умов контракту, трудового договору з головою правлiння, в т.ч. 

умов оплати працi, затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв, надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань 

порядку денного, надання згоди на укладення Головою правлiння Товариства договорiв 

застави, iпотеки, банкiвського кредиту, лiзингу, будь-якого iншого вiдчуження рухомого i 

нерухомого майна, цiнних паперiв належних товариству. Винагорода не виплачується.  

Рiшення про призначення члена наглядової ради прийнятеЧерговими загальними зборами  

Товариства 20 квiтня 2012 р.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має 

* 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. 

4.1.1. Посада 

член Наглядової ради  

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 



особи 

Чуйко Наталiя Анатолiївна  

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АН 089563 Верхньоднiпровське РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4.1.4. Рік народження** 

1971 

4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

2 

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

Завiдуюча учбовим корпусом ВАТ " Днiпровський КПК". iнд.код 2627506103 

4.1.8. Опис 

До повноважень особи вiдноситься: визначення основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, ухвалення стратегiї Товариства, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-

планiв, здiйснення контролю за їх реалiзацiєю, проведення перевiрки достовiрностi рiчної 

фiнансової звiтностi до її оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв 

акцiонерiв, визначення умов контракту, трудового договору з головою правлiння, в т.ч. 

умов оплати працi, затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв, надання пропозицiй та рекомендацiй загальним зборам щодо питань 

порядку денного, надання згоди на укладення Головою правлiння Товариства договорiв 

застави, iпотеки, банкiвського кредиту, лiзингу, будь-якого iншого вiдчуження рухомого i 

нерухомого майна, цiнних паперiв належних товариству. Винагорода не виплачується.  

* 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. 

4.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї  

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

TOB «Асоцiацiя «Крахмалопродукт» 

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

30369486  

4.1.4. Рік народження** 

0 

4.1.5. Освіта** 

 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

0 

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

Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО № 324357 вiд 20.05.1999 р., видане 

держадмiнiстрацiєю Днiпровського р-ну в м.Києвi. Уповноважений представник акцiонера 

- Пухова Людмила Олександрiвна 



4.1.8. Опис 

Посадовi обов'язки: перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй 

звiтностi Товариства,  

вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi 

вiдповiдним  

нормативним документам, своєчасностi i правильностi вiдображення у бухгалтерському 

облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та порядку, 

своєчасностi i правильностi здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями товариства, 

правильностi нарахування та виплати дивiдендiв, дотримання порядку оплати акцiй 

товариства, фiнансового стану Товариства, рiвня його платоспроможностi, лiквiдностi 

активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. Посадова особа не отримує винагороду за 

виконання обов'язкiв Голови ревiзiйної комiсiї. Винагороду в натуральному виглядi особа 

також не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має 

* 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. 

4.1.1. Посада 

Заступник генерального директора з технiчного контролю та якостi. 

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Алєксєєнко Олена Михайлiвна 

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 089595 03.04.1996 Верхньоднiпровський РВ УМВС України в Днiпропетровський 

областi 

4.1.4. Рік народження** 

1957 

4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

21 

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

ВАТ "ДКПК". Начальник ВТЛ 

4.1.8. Опис 

Пiд судом та слiдством не була. Iнд. Код 2085709628. Данi про винагороди не 

розголошуються. Переобрана в дирекцiю ПАТ наглядовою радою . 

* 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. 

4.1.1. Посада 

Генеральний директор 

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 



Майстренко Олександр Володимирович 

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 925073 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4.1.4. Рік народження** 

1965 

4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

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

ДП "Кондитерська корпорацiя "РОШЕН". Заступник генерального директора по 

виробництву 

4.1.8. Опис 

Посадовi обов'язки: керує поточною дiяльнiстю товариства, виступає вiд iменi товариства 

без довiреностi. До обов'язкiв також вiдносяться: органiзацiя скликання та проведення 

чергових i позачергових загальних зборiв, розробка та затвердження поточних фiнансово-

господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. 

Затвердження планiв роботи правлiння, призначення керiвникiв фiлiй i представництв, 

укладення та виконання умов колективного договору, визначення органiзацiйної 

структури Товариства, прийняття рiшення про випуск, придбання або реалiзацiю 

Товариством власних акцiй, прийняття рiшення про форму випуску акцiй, призначення та 

звiльнення голiв та секретаря загальних зборiв, погодження персонального складу 

мандатної та лiчильної комiсiй загальних зборiв, визначення умов оплати працi посадових 

осiб фiлiй та представництв Товариства.  

Пiд судом та слiдством не був. Iнд. Код 2387502937. Данi про винагороди не 

розголошуються. Переобраний Генеральним директором ПАТ Наглядовою радою. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має 

* 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. 

4.1.1. Посада 

Головний бухгалтер 

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Цимбал Тамара Григорiвна 

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 462142 18.06.1999 Верхньоднiпровський РВ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 

4.1.4. Рік народження** 

1963 

4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 



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

Заступник головного бухгалтера ВАТ "Днiпровський КПК" 

4.1.8. Опис 

Посадовi обов'язки: ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку, 

складання фiнансової звiтностi пiдприємства.  

Пiд судом та слiдством не була. 

Iнд.код 2307108345.  

Данi про винагороди не розголошуються.  

Переобрана в дирекцiю ПАТ Наглядовую радою.  

* 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. 

4.1.1. Посада 

Головний iнженер 

4.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної 

особи 

Пiщик Андрiй Володимирович  

4.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 202869, Верхньоднiпровським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4.1.4. Рік народження** 

1976 

4.1.5. Освіта** 

Вища 

4.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

12 

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

Головний конструктор ВАТ " Днiпровський КПК". 

4.1.8. Опис 

Наглядова рада Товариства на засiданнi 20 квiтня 2012 р. прийняла рiшення призначити 

члена дирекцiї , головного iнженера ( наказ про призначення №151-к вiд 11.04.2012 р.)  

Данi про винагороди не розголошуються  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має 

* 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. 

 


