
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

д/н

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

Банах Петро Іванович
6.1.1. Посада Голова комісії з припинення діяльності

6.1.5. Освіта Вища
6.1.4. Рік народження 1954

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ЗАТ "Високий врожай", генеральний директор

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки голови комісії з припинення діяльності визначені статутом
товариства та ЦК України. Винагорода виплачувалась у вигляді заробітної плати. Дозволу на розкриття
інформації про розмір зарплати особа не надала. Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 18.07.11р. Банах Петро
Iванович призначений на посаду голови комiсiї з припинення дiяльностi Товариства до державної реєстрацiї
правонаступника. Стаж керівної роботи 5 років. Попередня посада Генеральний директор ЗАТ "Високий
врожай". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посади на будь-яких інших
підприємствах не обіймає. 

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

д/н

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

Пугіна Світлана Станіславівна
6.1.1. Посада Член комісії з припинення діяльності, головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища
6.1.4. Рік народження 1969

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ЗАТ "Високий врожай", головний бухгалтер

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки члена комісії з припинення діяльності товариства, головного
бухгалтера визначені статутом товариства, ЦК України та посадовою інструкціє. Винагорода виплачувалась у
вигляді заробітної плати. Дозволу на розкриття інформації про розмір зарплати особа не надала. Згiдно з
рiшенням загальних зборiв вiд 18.07.11р. Пугiна Свiтлана Станiславiвна призначена на посаду члена комiсiї з
припинення дiяльностi товариства до державної реєстрацiї правонаступника. Стаж керівної роботи 5 років.
Попередня посада головний бухгалтер ЗАТ "Високий врожай". Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.



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

д/н

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

Герасименко Станіслав Михайлович
6.1.1. Посада Голова наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища
6.1.4. Рік народження 1953

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 40
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ  "Дніпроагробуд",  директор

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 40 років. Попередня
посада - директор ТОВ  "Дніпроагробуд".
Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

д/н

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

Бусол Володимир Олександрович
6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища
6.1.4. Рік народження 1936

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 45
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Національний аграрний університет, зав.кафедрою

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 45 років. Попередня
посада - зав.кафедрою, Національний аграрний університет.
Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.



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

д/н

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

Зіневич Леонтій Логінович
6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища
6.1.4. Рік народження 1936

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 46
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головне управління Аграрної політики України, начальник відділу

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 46 років. Попередня
посада - начальник відділу, Головне управління Аграрної політики України.
Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

д/н

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

Бичкова Ніна Миколаївна
6.1.1. Посада Голова ревізійної комісії

6.1.5. Освіта Вища
6.1.4. Рік народження 1950

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5
6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

середня школа м. Києва, вчитель

6.1.8. Опис           Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у статутi товариства та внутрiшнiх
положеннях. Емітент не виплачував посадовій особі винагороду. Змін персонального складу на даній посаді не
було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Стаж керівної роботи 5 років. Попередня
посада - вчитель, середня школа м.Києва.
Посади на будь-яких інших підприємствах не займає.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Голова комісії з припинення
діяльності

Банах Петро Іванович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Член комісії з припинення
діяльності, головний
бухгалтер

Пугіна Світлана
Станіславівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н

Голова наглядової ради Герасименко Станіслав
Михайлович

07.04.1999             296  29.60000000000             296               0               0               0д/н

Член наглядової ради Бусол Володимир
Олександрович

07.04.1999              15   1.50000000000              15               0               0               0д/н

Член наглядової ради Зіневич Леонтій Логінович 07.04.1999              34   3.40000000000              34               0               0               0д/н
Голова ревізійної комісії Бичкова Ніна Миколаївна 07.04.1999              38   3.80000000000              38               0               0               0д/н

        383          0        0        0Усього          383  38.30000000000


