
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1955

43
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ЗСТЗ", голова правління

9) опис:  Як генеральний директор (одноосібний виконавчий орган)  має повноваження та
виконує обов'язки відповідно до Статуту Товариства.  Обраний за рішенням наглядової ради від
22 червня 2011 року на 4 роки (протокол № 12). На засіданні Наглядової ради 31 липня 2015 року
(Протокол №1) продовжено повноваження Генерального директора ще на 4 роки. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа емітента не обіймає ніяких
посад на будь-яких інших підприємствах.

вища, КІБІ, інженер-будівельник

Борисенко Семен Іванович

СН, 360056, 10.12.1996, Дніпровське  РУГУ МВС України в
м. Києві

Генеральний директор

фізична особа

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

01.07.2011 з дати набуття повноважень 4 роки, 31.07.2015
року продовжено термін повноважень на 4 роки

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

1960
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ВАТ "ЗСТЗ", головний
бухгалтер

9) опис:  Обов'язки і повноваження згідно посадової інструкції. Займає посаду головного
бухгалтера в ПАТ "Трест Київспецбуд".   Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає.

вища, ЛТЕI, бухгалтер

Суткович Лiдiя Олексiївна

СН, 480353, 13.05.1997, Харківським РУГУ МВС України в
м.Києві

Головний бухгалтер

фізична особа

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

30.05.2005 на час виконання своїх посадових обов'язків8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Будівельна асоціація
"СОЛСТРОЙ ПЛЮС" , президент асоціації; ТОВ "СОЛСТРОЙ" консультант з економічних
питань.

9) опис:  Статутом Товариства передбачені перелік прав та обов'язків, що закріплені за
наглядовою радою. До повноважень голови наглядової ради відноситься наступне: 1.
Організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи,
затвердженого наглядовою радою. 2. Скликає засідання наглядової ради і головує на них,
затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань. 3. Готує доповідь
та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан
Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. 4. Підтримує
постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.
Мартинюк Станіслав Михайлович є представником акціонера ТОВ "АММА КБ" (рік
народження - 07.06.1941, паспорт: СН №846977 виданий Печерським РУГУ МВС України в м.
Києві 26.06.1998р. Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі не отримує.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Обіймав  посади Будівельна асоціація "СОЛСТРОЙ ПЛЮС" , президент асоціації; ТОВ
"СОЛСТРОЙ" консультант з економічних питань. Голова наглядової ради обраний на загальних
зборах акціонерів 26.04.2016 року (Протокол №21) та на засіданні Наглядової ради (Протокол
№1 від 26.04.2016р.) був обраний Головою Наглядової ради

вища

Мартинюк Станіслав Михайлович
(представник юридичної особи ТОВ
"АММА КБ")

СН, 846977, 26.06.1998, Печерським РУ ГУ МВС України в
м.Києві

Голова наглядової ради

фізична особа

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

26.04.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

1961
спеціальна

Філоненко Світлана Арсентіївна

Член наглядової ради

фізична особа

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

4) рік народження**
5) освіта**
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Будівельна асоціація
"СОЛСТРОЙ ПЛЮС" помічник президента, ТОВ "СОЛСТРОЙ"  консультант з ефективності та
розвитку будівельної діяльності

9) опис:  Філоненко Світлана Арсентіївна представником акціонера ТОВ "АММА КБ", обрано на
загальних зборах акціонерів 26.04.2016 року(Протокол №21). Статутом Товариства
передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені за наглядовою радою товариства.
Особисто за кожним окремим членом наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за
розподілом голови наглядової ради.
Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі як член наглядової ради не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних

6) стаж роботи (років)**

26.04.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

1991

4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Сучасне будівництво"
тимчасово виконуюча обов'язки директора, ТОВ "Авант Гард" директор, ТОВ "ТЕКТ-
КАПІТАЛ", генеральний директор.

9) опис:  Черненко Юлія Сергіївна є представником акціонера Приватне акціонерне товариство
"Сучасне будівництво". Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі
емітента не виплачувалась.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента немає. Член наглядової ради обраний на загальних зборах акціонерів 26.04.2016
року (Протокол №21).

вища

Черненко Юлія Сергіївна

КМ, 469983, 22.07.2007, Миколаївським РВ ГУ МВС
України в Одеській обл.

Член наглядової ради

фізична особа

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

26.04.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

ПАТ "ХК "Київміськбуд"

Член наглядової ради

юридична особа

1) посада***

2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**:

9) опис:  Представником АТ ХК "Київміськбуд" є Катриченко Юрій Олексійович, паспорт -
кандидат не надав згоди на розкриття ціїє інформації. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа
емітента не має.
Стаж роботи (років) - 35
Посада та місце роботи - Директор Департаменту з управління майном та активами ПАТ "ХК"
Київміськбуд". ПАТ "ХК "Київміськбуд" є юридичною особою, обрано на загальних зборах
акціонерів 26.04.2016 року (Протокол №21).

235270523) паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

26.04.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

1987

8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Юридична компанія
братів Коваленків" юристконсульт, ТОВ "Нюанс-де-Юре" юристконсульт

9) опис:  Галабудський Ігор Ігоревич  представником акціонера ТОВ "АММА КБ", обрано на
загальних зборах акціонерів 26.04.2016 року(Протокол №21). Статутом Товариства
передбачений перелік прав та обов'язків, що закріплені за наглядовою радою товариства.
Особисто за кожним окремим членом наглядової ради обов'язки не закріплені, а виконуються за
розподілом голови наглядової ради.
Грошової винагороди та винагороди в натуральній формі як член наглядової ради не отримує.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних

вища

Галабудський Ігор Ігоревич

Член наглядової ради

фізична особа

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

26.04.2016 1 рік8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)
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15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "БІСАБІ" заступник
директора

9) опис:  Призначення посадової особи виконано на піставі рішення акціонерів, Протокол №19
від 24.04.2014 року. До прав та обов'язків голови ревізійної комісії, згідно Статуту Товариства,
відноситься перелік питань, що пов'язані з контролем за фінансово-господарською діяльністю
правління та здійсненням планових та позапланових перевірок. 2006-2013 р. ТОВ "БІСАБІ",
заступник директора, 2014 по теперішній час ПАТ "Трест Київспецбуд" головний спеціаліст з
бухгалтерського облік у та аналізу господарської діяльності. Грошової винагороди та винагороди
в натуральній формі, як голова ревізійної комісії, не отримує. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

вища, Київський національний економічний університет

Крамар Світлана Павлівна

Голова Ревізійної комісії

фізична особа

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

4) рік народження**
5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

24.04.2014 3 роки8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано (призначено)

* Зазначаються 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.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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