
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) 25

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 286056,79 гривень за 2012 рік. Протягом 2012 року призначень та переведень на
посаду Генерального директора не відбувалось. 
Інформації щодо наявності непогашеної судимості у Генерального директора не має. Загальний стаж, приблизно
39 років. Попередні посади - 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.
На iнших пiдприємствах посади не обiймає.

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) 14

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 відноситься здійснення заходів, спрямованих
на керівництво поточною діяльністю Товариства. До повноважень посадової особи як головного бухгалтера
відноситься організація і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві. Винагорода як члену дирекції не
нараховувалась. Протягом 2012 року змін у персональному складі посадових осіб Дирекції не відбувалось.
Непогашеної судимості у члена Дирекції не має. Загальний стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад: -
бухгалтер, інженер, спеціаліст відділу комунального господарства, головний бухгалтер. На інших підприємствах
посади не обіймає.



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) 11

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 Законом, 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 127701,76 гривень за 2012 рік. 
Позачерговими Загальними зборами АТ "НОВИЙ ДНІПРО", які відбулися 28.09.2012 (протокол №б/н), було
прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Авраменко Наталії Іванівни .
Також було прийнято рішення про обрання терміном на три роки з 29 вересня 2012 р. Головою Наглядової ради
Авраменко Наталії Іванівни. Загальний стаж роботи - 38 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. На інших підприємствах посади не обіймає. Непогашеної
судимості у Голови Наглядової ради не має.

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

МК 616081 03.10.1997 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області

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

Мац Олександр Давидович

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1941

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

доцент Харківського політехнічного інституту

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 відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між
проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Розмір
винагороди 3705 гривень за 2012 рік. 
Позачерговими Загальними зборами АТ "НОВИЙ ДНІПРО", які відбулися 28.09.2012 (протокол №б/н), було
прийнято рішення про припинення за власним бажанням з 28 вересня 2012 р. повноваження члена Наглядової
ради Кльоц Наталії Володимирівни та обрання членом Наглядової ради Маца Олександра Давидовича. Мац
Олександр Давидович акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Перелiк попереднiх



посад: інженер - математик, викладач кафедри математики та теоретичної механіки, старший викладач на
кафедрі вищої математики, доцент кафедри вищої математики. Викладає в Національному технічному
університеті "Харківський політихнічний інститут", м. Харків, вул. Фрунзе,21.Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

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

СЮ 103405 28.08.2008 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області

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

Д`яченко Крістіна Вікторівна

6.1.1. Посада Ревізор

6.1.5. Освіта не закінчена вища

6.1.4. Рік народження 1992

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Трудового стажу не має.

6.1.8. Опис           Ревізор АТ здійснює перевірку фінансово-гоподарської діяльності АТ. Додаткові вимоги щодо
обрання Ревізора, порядку його діяльності та компетенція визначаються Положенням про Ревізора або рішенням
Загальних зборів. Винагорода як ревізору не нараховувалась. Загальними зборами АТ "НОВИЙ ДНІПРО", які
відбулися 24.04.2012 (протокол №б/н), було прийнято рішення про припинення з 24 квітня 2012 р. повноважень
Ревізора АТ "НОВИЙ ДНІПРО" Ярмаркіної Ніни Савеліївни за її власним бажанням та обрано з 25 квітня 2012
р. Ревізором АТ "НОВИЙ ДНІПРО" Д`яченко Крістіну Вікторівну строком на п'ять років. Д`яченко Крістіна
Вікторівна акціями Товариства не володіє. Трудового стажу не має. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. На інших підприємствах посади не обіймає.


