
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

СВ 693223 21.06.2002 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій
області

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

Авраменко Сергій Володимирович

6.1.1. Посада Генеральний директор

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 24

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова правління АСТ "АСТРО - ДНІПРО"

6.1.8. Опис           Дирекція здійснює управління поточною діяльністю АТ.  До компетенції Дирекції належить
вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до
виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Дирекція АТ підзвітна Загальним зборам і
Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом АТ
і Законом.
Розмір винагороди 123910,69 гривень за 2011 рік. Протягом 2011 року призначень та переведень на посаду
Генерального директора не відбувалось. Непогашеної судимості у Генерального директора не має. Загальний
стаж роботи - 39 рокiв. Перелiк попереднiх посад: транспортувальник в підземних галереях, електромонтажник,
продавець, інженер - технолог, художник -оформлювач, економіст, заступник директора магазину, завідуючий
магазину, заступник завідуючого відділу торгівлі Запорізького міськвиконкому, інструктор соціально -
економічного відділу, заступник начальника управління державного страхування, заступник начальника
управління держстраху, Голова правління. Займає посаду Заступника голови правління АСТ "АСТРО -
ДНІПРО", місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153.

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

СА 243234 25.07.1996 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області

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

Д`яченко Тетяна Анатоліївна

6.1.1. Посада Член дирекції / Головний  бухгалтер

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1968

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 13

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

головний бухгалтер АСТ "АСТРО - ДНІПРО"

6.1.8. Опис           До повноважень посадової особи як члена дирекції вiдноситься здiйснення заходiв, спрямованих
на керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера
вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на Товаристві. Винагорода як члену дирекції не
нараховувалась. Протягом 2011 року змін в персональному складі посадових осіб Дирекції не відбувалось.
Непогашеної судимості у члена Дирекції не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелiк попереднiх посад:
бухгалтер, інженер, спеціаліст відділу комунального господарства, головний бухгалтер. Займає посаду бухгалтера
АСТ "АСТРО - ДНІПРО", місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 153.



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

СА 422464 13.03.1997 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області

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

Авраменко Наталія Іванівна

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1956

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

виконавчий директор ТОВ "Новий Дніпро"

6.1.8. Опис           Наглядова рада АТ Здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції, визначеної
Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Дирекції АТ. До компетенції Наглядової ради
належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення
Наглядової ради Загальними зборами.
Розмір винагороди 120503,86 гривень за 2011 рік. Протягом 2011 року змін в персональному складі посадових осіб
Наглядової ради не відбувалось. Непогашеної судимості у Голови Наглядової ради не має. Загальний стаж роботи
- 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад: електрослюсар, продавець магазину, інженер - економіст, інженер,
економіст, старший інженер, економіст, інспектор Запорізького облвиконкому, старший державний інспектор
Державної інспекції цін, радник цінової служби, головний державний інспектор відділу контролю цін, головний
державний інспектор, заступник директора, заступник голови наглядової ради, виконавчий директор. Займає
посаду Голови Наглядової ради АСТ "АСТРО - ДНІПРО", місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул.
Гвардійський, буд. 153.

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

СВ 978953 21.01.2006 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій
області

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

Кльоц Наталія Володимирівна

6.1.1. Посада Член наглядової ради/Бухгалтер

6.1.5. Освіта середня - спеціальна

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

секретар - референт ТОВ "ВЕНБЕСТ"

6.1.8. Опис           У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його
повноваження, за рішенням Голови Наглядової ради, здійснює один із членів Наглядової ради. До повноважень
посадової особи як члена Наглядової ради вiдноситься представлення iнтересiв акцiонерiв в перервi мiж
проведенням загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття рiшень на засiданнях Наглядової ради. Обов'язками
члена Наглядової ради є обов'язок брати участь у засiданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття Радою
рiшень, що стосуються дiяльностi Товариства. Розмір винагороди члена Наглядової ради 12132,90 гривень за 2011
рік. Протягом 2011 року змін в персональному складі посадових осіб Наглядової ради не відбувалось.
Непогашеної судимості у члена Наглядової ради не має. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх
посад: лаборант, педагог організатор, спеціаліст відділу виплат, начальник відділу виплат, секретар - референт .
Займає посаду члена Наглядової ради АСТ "АСТРО - ДНІПРО", місцезнаходження: 69091, м. Запоріжжя, бул.



Гвардійський, буд. 153.

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

АК 816326 05.04.2000 Межівським РВ УМВС України в Дніпропетровській
області

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

Ярмаркіна Ніна Савеліївна

6.1.1. Посада Ревізор

6.1.5. Освіта середня - спеціальна

6.1.4. Рік народження 1966

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

фельдшер Межівської ЦРБ

6.1.8. Опис           Ревізор АТ здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності АТ. Додаткові вимоги щодо
обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція визначаються Положенням про Ревізора або рішенням
Загальних зборів. Винагорода не нараховувалась. Протягом 2011 року змін Ревізора не відбувалось. В трудових
вiдносинах не значиться. Непогашеної судимості у Ревізора не має.


