
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 668465 14.06.2002 АНД РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській
обл.

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

Капука Віктор Андрійович

6.1.1. Посада Голова правління

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1950

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

трест "Дніпроводбуд", керуючий трестом

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають. 
Керує всією поточною діяльністю товариства. Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 325436 01.10.1998 Новомосковський МВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Мажаров Антатолій Михайлович

6.1.1. Посада Член правління - заступник голови правління, головний інженер

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", директор ДПМК-40

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.  
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Правління зійснює керівництво поточною діяльністю товариства з тих питань, які не відносяться до компетенції
вищого органу товариства та наглядової ради.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 341130 25.07.1996 Новомосковський МВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Усенко Микола Олексійович

6.1.1. Посада Член правління - директор ДП ПМК-36

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1951

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 23

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", начальник ДП ПМК-36

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Правління зійснює керівництво поточною діяльністю товариства з тих питань, які не відносяться до компетенції
вищого органу товариства та наглядової ради.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 263859 11.03.2001 Дніпропетровський РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Федорченко Олександр Петрович

6.1.1. Посада Член правління - директор ДП ПМК-41

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 18

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", головний інженер ПМК-41

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Правління зійснює керівництво поточною діяльністю товариства з тих питань, які не відносяться до компетенції
вищого органу товариства та наглядової ради.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 926188 19.11.1997 Дніпропетровський РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Білінський Анатолій Срулійович

6.1.1. Посада Член правління - директор ДП ПМК-43

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1950

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", старший прораб ДП ПМК-43

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Правління зійснює керівництво поточною діяльністю товариства з тих питань, які не відносяться до компетенції
вищого органу товариства та наглядової ради.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 587773 02.03.2007 Дніпропетровський РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Буженік Тетяна Костянтинівна

6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії - директор ДП "ЖКК"

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", директор ДП "Торговий комплекс"

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Ревізійна комісія контролює дотримання товариством законодавста України, розглядає звіти аудитора.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 549548 05.11.2001 Дніпропетровський РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Бугайов Юрій Іванович

6.1.1. Посада Заступник голови наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", заступник головного інженера, начальник відділу ОП
та БР

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 188343 20.03.1996 Дніпропетровський РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Якіміді Михайло Степанович

6.1.1. Посада Секретар наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1931

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 42

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", директор ДП АТБ

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 918188 01.12.1997 Індустріальний РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Ванцак Микола Іванович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта середньо-спеціальна

6.1.4. Рік народження 1938

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 36

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", головний механік

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 371019 17.07.1997 Дніпропетровський РВ УМВС України в
Дніпроптеровській обл.

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

Рудинська Наталія Володимирівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1958

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", заступник головного бухгалтера

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Виконує свої обов`язки відповідно до посадових інструкцій. Отримує заробітну платню згідно зі штатним
розкладом.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 039496 01.09.2000 Ленінський РВ УМВС України в Дніпропетровській
обл.

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

Герасимова Людмила Євгенівна

6.1.1. Посада Голова наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "ФК "Славутич-Капітал", генеральний директор

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 547275 01.08.2001 Дніпропетровським РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Соколовський Віктор Іванович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1953

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", водій

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 406178 24.10.1996 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській
обл.

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

Самошост Ігор Іванович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Славутич-Консалтінг", заступник генерального директора

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 135419 22.01.1996 Красногвардійським РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Гугніна Ольга Олександрівна

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "ІКК "Славутич-Капітал", генеральний директор

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 140280 25.04.1996 Енергодарським РВ УМВС України в Запорізькій обл.

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

Рева Максим Олександрович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 7

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "ФК "Славутич-Капітал", юристконсульт

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.
Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує.
Наглядова рада виконує в період між загальними зборами повноважень загальних зборів, контролює виконання
рішень загальних зборів, діяльність правління.



6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія,  номер,  дата  видачі, орган,
який видав ), або  ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 057778 01.02.1996 Дніпропетровським РВ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

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

Попович Олексій Якович

6.1.1. Посада Заступник голови правління - начальник ВТВ

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1948

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ВАТ "Дніпроводбуд", начальник ПТО

6.1.8. Опис           Посадові особи емітента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Винагороду в грошовій та натуральній формі не отримує. Правління зійснює керівництво поточною діяльністю
товариства з тих питань, які не відносяться до компетенції вищого органу товариства та наглядової ради.


