6. Інформація про посадових осіб емітента

	6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
	
6.1.1 Посада
Голова правління-генеральний директор
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Осіпов Микола Якович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СА №924433, 15.12.1998 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області
6.1.4.Рік народження
1933
6.1.5. Освіта
Вища. У 1965 році закінчив Дніпропетровський металургійний інститут по спеціальності інженер - металург
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
59
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займав посаду директора підприємства
6.1.8. Опис
Голова правління- Генеральний директор очолює виконавчий орган товариства - Правління, що здійснює керівництво поточною та оперативною діяльністю товариства. Повноваження голови правління визначені Статутом та Положенням про правління. Питання повноважень, умов дiяльностi визначено також у контрактi, який укладено мiж головою правлiння- генеральним директором та Наглядовою радою товариства. Згiдно з контрактом голова правлiння забезпечує високоприбуткову дiяльнiсть товариства , ефективне використання та збереження майна товариства та майна ,яке не ввiйшло до статутного фонду .Він має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товавриства, видавати накази та давати розпорядження, організаційно – розпорядчі документи, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В його обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.В його обов’язки входить забезпечення виробничо-господарської , соцiальної, та iншої дiяльностi товариства. За виконання повноважень, покладених на правління, винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 59 років. Перелік попередніх посад: майстер цеху, інженер-теплотехнік, майстер ВТК, технолог заводу, начальник флюсоварного цеху.начальник цеху СТС,зав.відділом виробничих робіт облпрофспілки, голова обкому профспілки робітників металургійної промисловості,директор заводу,  Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олійник Микола Миколайович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СА №390233, 09.12.1996 Заводським РВ УМВС Украхни в Запорізькій області
6.1.4.Рік народження
1951
6.1.5. Освіта
Вища. У 1979 році закінчив Запорізький індустріальний інститут, інженер-механік.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
26
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займав посаду начальника  цеху виробництва флюсів
6.1.8. Опис
Олійник М.М. є заступником голови правління по виробництву, вирішує питання поточної діяльності товариства, віднесені до його компетенції, організовує та координує роботу структурних підрозділів товариства у сфері управління виробництвом зварювальних флюсів та силікату натрію, самостійно вирішує питання організації діяльності підлеглих йому підрозділів та служб товариства, вимагає від підлеглих йому робітників товариства безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни, надає вказівки, обов’язкові для виконання підлеглими йому робітниками та вимагає виконання їх. В його обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства. За виконання повноважень,, покладених на правління, винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 26 років. Перелік попередніх посад: токар апаратчик електролізу, слюсар-ремонтник, майстер зміни, начальник РМЦ, начальник ЦПФ. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щебетун Марія Олександрівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СВ №353393, 26.06.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області
6.1.4.Рік народження
1939
6.1.5. Освіта
Вища. У 1970 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю планування промисловості.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
34
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займала посаду головного економіста
6.1.8. Опис
Щебетун М.О. є заступником голови правління з економічних питань, самостійно вирішуєі питання поточної діяльності Товариства, віднесені до її компетенції, організовує та координує роботу структурних підрозділів товариства у сфері економіки та фінансів, вирішує питання організації діяльності підлеглих їй підрозділів та служб товариства, вимагає від підлеглих їй робітників товариства безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни, надає вказівки, обов’язкові для виконання підлеглими їй робітниками та вимагає виконання, координує діяльність підрозділів товариства зі складанням перспективних планів роботи, розробки стратегічних та оперативних планів, організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва, організовує співпрацю структурних підрозділів товариства з питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження нових, прогресивних видів устаткування технологічних процесів, передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва. В її обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їй відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.За виконання повноважень, покладених на правління,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 34 роки. Перелік попередніх посад: бухгалтер, інженер-економіст,старший інженер-економіст,начальник відділу організації труда та праці,економіст, ведучий спеціаліст відділу економічного аналізу,головний економіст, зам.ген.директора з економіки. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нетяга Володимир Іванович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СВ №127197, 23.12.1999 Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області
6.1.4.Рік народження
1960
6.1.5. Освіта
Вища. У 1989 році закінчив Запорізький машинобудівельний інститут, інженер-механік. У 1995 році закінчив Києвський  державний економічний університет за спеціальністю економіст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
22
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займав посаду заступника генерального директора по ВЗЕЗіМ
6.1.8. Опис
Нетяга В.В. є заступником голови правління, самостійно вирішує всі питання поточної діяльності товариства, віднесені до його компетенції, організовує та координує роботу структурних підрозділів товариства у сфері управління маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності та комерційним питанням, вирішує питання організації діяльності підлеглих йому підрозділів та служб товариства, вимагає від підлеглих йому робітників безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни, надає вказівки, обов’язкові для виконання підлеглими йому робітниками та вимагає виконання їх; координує діяльність підрозділів товариства зі складанням перспективних планів роботи; розробки стратегічних та оперативних планів; організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва; організовує співпрацю структурних підрозділів товариства з питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження нових, прогресивних видів устаткування технологічних процесів, передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва. В його обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.За виконання повноважень, покладених на правління,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 22 роки. Перелік попередніх посад: налагоджувач КВП таА,машиніст СФМ,електромонтер, головний метролог,заст.директора маркетингової служби, заст. ген. директора з ЗЕЗта М. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрьоміна Ольга Павлівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СА №910728, 12.11.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області
6.1.4.Рік народження
1932
6.1.5. Освіта
Вища. У 1955 році закінчила Ленінградський технологічний інститут за спеціальністю інженер технолог-хімік.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
43
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займала посаду начальника планово-економічного відділу
6.1.8. Опис
Єрьоміна О.П. є секретарем правління, самостійно вирішує всі питання поточної діяльності товариства, віднесені до її компетенції, організовує та координує роботу засідань правління, веде протоколи засідань правління, доводить рішення правління для виконання структурним підрозділам, контролює їх виконання, організовує співпрацю структурних підрозділів товариства з питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження нових, прогресивних видів устаткування технологічних процесів, передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва. В її обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.За виконання повноважень, покладених на правління,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати.  Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 43 роки. Перелік попередніх посад: майстер цеху,економіст,начальник ПЕВ. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулідов Дмитро Іванович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СА №738663, 11.04.1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області
6.1.4.Рік народження
1941
6.1.5. Освіта
середня
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
16
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займав посаду голови профсоюзного комітету
6.1.8. Опис
Гулідов Д.І. самостійно вирішує всі питання поточної діяльності товариства, віднесені до його компетенції, організовує та координує роботу структурних підрозділів товариства у сфері вирішення соціально – побутових питань, самостійно вирішує питання організації діяльності підлеглих йому підрозділів та служб товариства, вимагає від підлеглих йому робітників товариства безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни, надає вказівки, обов’язкові для виконання підлеглими йому робітниками та вимагає виконання їх,організовувати співпрацю структурних підрозділів товариства з питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва. В його обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.За виконання повноважень, покладених на правління,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 16 років. Перелік попередніх посад: електрик,електромонтер-ремонтник,терміст,начальник штабу цивільної оборони,голова профспілки.  Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах. 
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малий Валентин Олександрович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СА №774128, 09.06.1998 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області
6.1.4.Рік народження
1940
6.1.5. Освіта
Вища. У 1964 році закінчив Запорізький машинобудівельний інститут, інженер-механік
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
45
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займав посаду начальника ремонтно-механічного цеху
6.1.8. Опис
Малий В.О. вирішуєі питання поточної діяльності товариства, віднесені до його компетенції, організовує та координує роботу структурних підрозділів товариства у сфері підготовки виробництва випуску продукції,  забезпечення оснасткою, запасними частинами, своєчасному виконанню ремонту обладнання та ін., забезпечує виконання виробничих програм, самостійно вирішує питання організації діяльності підлеглих йому підрозділів та служб, координує діяльність підрозділів товариства зі складанням перспективних планів роботи, розробки стратегічних та оперативних планів, організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва, організовує співпрацю структурних підрозділів з питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження нових, прогресивних видів устаткування технологічних процесів, передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва. В його обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.За виконання повноважень,покладених на правління,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 45 років. Перелік попередніх посад: майстер,начальник РМЦ. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Щетініна Олена Олександрівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СВ №150984, 15.02.2000 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4.Рік народження
1964
6.1.5. Освіта
Вища. У 1988 році закінчила Запорізький індустріальний інститут за спеціальністю раціональне використання водних ресурсів та знешкодження промислових стоків.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
17
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займала посаду інженера цеху природо-охоронного середовища
6.1.8. Опис
Щетініна О.О. вирішує питання поточної діяльності товариства, віднесені до її компетенції, організовує та координує роботу структурних підрозділів товариства у сфері забезпечення охорони навколишнього середовища,   координує діяльність підрозділу товариства зі складанням перспективних планів роботи, розробки стратегічних та оперативних планів, організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва,організовує співпрацю з питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження нових, прогресивних видів устаткування технологічних процесів, передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва. В її обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їй відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.За виконання повноважень, покладених на правління,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати.  Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 17 років. Перелік попередніх посад: оператор вичислювальних машин, інженер-хімік, вед. інженер з навколишнього середовища. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член правління
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сандалов Олександр Павлович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СВ №484863, 15.01.2002 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4.Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища. У 1985 році закінчив Дніпропетровський металургічний інститут за спеціальністю хімічна технологія кераміки та огнеупорів
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
22
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займав посаду начальника цеха світлотехнчного скла
6.1.8. Опис
Сандалов О.П. вирішує питання поточної діяльності товариства, віднесені до його компетенції, організовує та координує роботу структурних підрозділів товариства у сфері управління виробництва скловиробів, забезпечує виконання виробничих програм, вирішує питання організації діяльності підлеглих йому підрозділів та служб товариства, вимагає від підлеглих йому робітників товариства безумовного дотримання вимог трудової та виробничої дисципліни, надає вказівки, обов’язкові для виконання підлеглими йому робітниками та вимагає виконання їх, координує діяльність зі складанням перспективних планів роботи; розробки стратегічних та оперативних планів; організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва, організовує співпрацю  питань розвитку науково-технічного прогресу, впровадження нових, прогресивних видів устаткування технологічних процесів, передового досвіду, створення найбільш сприятливих і безпечних умов праці і підвищення культури виробництва.В його обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, наглядової ради, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов’язки у відношенні до товариства розумно та добросовісно, не використовувати можливості товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях, не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала їм відомою про діяльність товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію товариства.За виконання повноважень, покладених на правління,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 22 роки. Перелік попередніх посад: водій автонавантвжувача,слюсар з ремонту вантажник машин, майстер пресової ділянки, заст.начальника з обладнення,заст.начальника цеху СТС, начальник цеху СТС. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Голова наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Оселедчик Сергій Юрійович
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СВ №д241714, 02.09.2000 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4.Рік народження
1966
6.1.5. Освіта
У 1985 році закінчив Запорізький технікум торгівлі
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
20
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
Генеральний директор ТОВ "Укртрейд"
6.1.8. Опис
Оселедчик С.Ю. очолює наглядову раду товариства, яка є контролюючим органом товариства, контролює та регулює діяльність правління товариства. Голова наглядової ради організовує  її  роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює представництво наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами товариства, організовує контроль за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради, організовує ведення та зберігання протоколів засідань наглядової ради та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду.В його обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства,не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.Він не є штатним працівником товариства. За виконання повноважень, покладених на голову Наглядової ради щомісячно отримує винагороду у сумі 6000грн.  Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 20 років. Перелік попередніх посад: директор ТОВ "Укртрейд". Займає посаду  генерального директора ТОВ "Укртрейдінвестпроект". 
 6.1.1 Посада
Член наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Комаренко Галина Вікторівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СВ №587574, 16.11.1999 Хортицьким  РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4.Рік народження
1956
6.1.5. Освіта
Вища. У 1981 році закінчила Харківський автодорожний інститут за спеціальністю економіка та організація автомобільного транспорту
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
27
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займала посаду економіста планового відділу
6.1.8. Опис
Комаренко Г.В. компетенції члена Наглядової ради виконує згідно зі Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. В її обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства,не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.Комаренко Г.В.  є штатним працівником товариства, займає посаду  начальника планово-економічного відділу. За виконання повноважень, покладених на члена Наглядової  ради щомісяця отримує винагороду у сумі 1000грн.Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 27 років. Перелік попередніх посад: складальник полупроводникових приладів,бухгалтер,лінейний контролер, економіст-фінансист,старший економіст,інженер-технолог,начальник відділу фінансового збуту,економіст,начальник ПЕВ. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Член наглядової ради
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Міріленко Людмила Миколаївна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СА №372731, 26.11.1996 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4.Рік народження
1954
6.1.5. Освіта
Вища. У 1975 році закінчила Запорізький педагогічний інститут, вчитель історії та товариствоведення
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
8
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займала посаду начальника відділу підготовки кадрів
6.1.8. Опис
Міріленко Л.М. компетенції члена Наглядової ради виконує згідно зі Статутом товариства та Положенням про наглядову раду. В її обов’язки входить виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, дотримуватись вимог Статуту товариства та внутрішніх документів Товариства, діяти в інтересах Товариства дотримуватись лояльності по відношенню до Товариства,не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.За виконання повноважень, покладених на члена Наглядової  ради, щомісяця отримує винагороду  в сумі 4000 грн Вона є штатним працівником товариства, займає посаду начальника відділу підготовки кадрів. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 8 років. Перелік попередніх посад: вчитель історії, молодший науковий співробітник,викладач історії та географії, вихователь дитячого садку,інспектор ВК,заст.ген.директора, комерційний директор,начальник ВПК. Посадова особа емітента займає посаду заступника генерального директора ТОВ "Укртрейдінвестпроект".
 6.1.1 Посада
Голова ревізійної комісії
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костюк Віра Іванівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СА №841700, 01.09.1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4.Рік народження
1952
6.1.5. Освіта
Середньо-технічна. У 1975 році закінчила Запорізький учкомбінат за спеціальністю бухгалтер.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
17
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ "Запоріжсклофлюс" займала посаду  заступника головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Голова ревізійної комісії очолює ревізійну комісію, яка здійснює контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства, проводить перевірки та ревізії не рідше одного разу на рік. Компетенції та права Ревізійної комісії згідно зі Статутом товариства та Положенням про ревізійну комісію. Голова ревізійної комісії не є самостійним органом Товариства, не має права самостійно приймати будь-які рішення, а лише організовує роботу комісії, скликає її засідання та головує на них; організовує ведення протоколів на засіданнях, представляє ревізійну комісію у відносинах з іншими органами Товариства та його акціонерами. В її обов’язки входить дитримуватись встановленого в Товаристві режиму комерційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій,не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської, негайно інформувати наглядову раду про наявність у члена комісії заінтересованості у вчиненні товариством правочину або конфлікту інтересів. Голова Ревізійної комісії є штатним працівником товариства, займає посаду  заступника головного бухгалтера. За виконання повноважень, покладених на ревізійнк комісію,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 17 років. Перелік попередніх посад: помічник кухаря,бухгалтер,страховий агент,техник,старший бухгалтер, заст.головного бухгалтера. Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 6.1.1 Посада
Головний бухгалтер
6.1.2 Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безкіш Валентина Олександрівна
6.1.3 Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи.
СВ №252611, 22.08.2000 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл.
6.1.4.Рік народження
1955
6.1.5. Освіта
Вища. У 1985 році закінчила Донецький інститут радянської торгівлі, факультет бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності за спеціальністю економіст.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
23
6.1.7. Найменування підприємства і попередня посада, яку займав
На ВАТ"Молочанський молконсервкомбінат" займала посаду виконуючого обовязки головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Безкіш В.О. є головним бухгалтером товариства. В її обов’язки входить забезпечення організації бухгалтерського обліку на підприємстві, контроль за раціональним, економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. За виконання обов’язків, покладених на головного бухгалтера,винагорода в Товаристві не передбачена. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації про розмір виплаченої заробітної плати. Протягом звiтного року змiн на посадi не було.Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 23 роки. Перелік попередніх посад: випробувач приладів, в.о.завідуючої світлокопіювальної та переплетної майстерні.світлоапаратчиця,машиніст миючих машин,оператор МСБ,бухгалтер, старший бухгалтер, заст.головного бухгалтера,директор магазину,головний бухгалтер.Посадова особа емітента не обіймає посад на інших підприємствах.
 













	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 реєст-ру
Кіль-кість акцій (штук)
Від загаль-ної кіль-кості акцій (%)
Кількість за видами акцій






Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейовані іменні
Привілейовані на пред’явника
Голова правління-генеральний директор
Осіпов Микола Якович
СА №924433, 15.12.1998 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 
01.09.1994
1146351
20.94362518520
1146351
0
0
0
Голова ревізійної комісії
Костюк Віра Іванівна
СА №841700, 01.09.1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
01.09.1994
933
0.01704574100
933
0
0
0
Член наглядової ради
Міріленко Людмила Миколаївна
СА №372731, 26.11.1996 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
20.12.2005
23758
0.43405435780
23758
0
0
0
Член наглядової ради
Комаренко Галина Вікторівна
СВ №587574, 16.11.1999 Хортицьким  РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
01.09.1994
7537
0.13769962520
7537
0
0
0
Голова наглядової ради
Оселедчик Сергій Юрійович
СВ №д241714, 02.09.2000 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
31.12.2003
12724
0.23246517590
12724
0
0
0
Член правління
Сандалов Олександр Павлович
СВ №484863, 15.01.2002 Заводським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
01.09.1994
494
0.00902529050
494
0
0
0
Член правління
Щетініна Олена Олександрівна
СВ №150984, 15.02.2000 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
01.09.1994
846
0.01545626680
846
0
0
0
Член правління
Малий Валентин Олександрович
СА №774128, 09.06.1998 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 
01.09.1994
945
0.01726497890
945
0
0
0
Член правління
Гулідов Дмитро Іванович
СА №738663, 11.04.1998 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області 
01.09.1994
522
0.00953684550
522
0
0
0
Член правління
Єрьоміна Ольга Павлівна
СА №910728, 12.11.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області 
01.09.1994
9
0.00016442840
9
0
0
0
Член правління
Нетяга Володимир Іванович
СВ №127197, 23.12.1999 Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 
01.09.1994
1062074
19.40389965630
1062074
0
0
0
Член правління
Щебетун Марія Олександрівна
СВ №353393, 26.06.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 
01.09.1994
69930
1.27760843690
69930
0
0
0
Член правління
Олійник Микола Миколайович
СА №390233, 09.12.1996 Заводським РВ УМВС Украхни в Запорізькій області 
01.09.1994
5000
0.09134909460
5000
0
0
0
Головний бухгалтер
Безкіш Валентина Олександрівна
СВ №252611, 22.08.2000 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій обл. 
д/н
0
0.00000000000
0
0
0
0

Усього:
2331123.
42.58919508300.
2331123.
0.
0.
0.
 

