
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

КЕ 107000 28.02.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Кемарський Володимир Львович

6.1.1. Посада Голова правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1952

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 40

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК" В.о. голови правління

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:обеспечивает высокоприбыльную деятельность ОАО,исполняет

решения Наблюдательного совета,Организовывает выполнение производственных программ;создает для

работников нормальные, безопасные условия для работы

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання на загальних зборах акціонерів не проводилося.

згідно Протоколу засідання наглядової ради ПАТ "ІЦКК" від 10.11.2011 року, було прийнято рішення

відстранити від здійснення повноважень Голову правління з 10 листопада 2011 року за власним бажанням.  

Голова правління до 10 листопада 2011 року ПАТ „ІЦКК” м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300 до 10 лист

Перелік попередніх посад:

В.о.голови правління ВАТ"ІЦКК"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 623883 04.04.1997 Центрально-мiським РВ УМВС України в м. Горловка

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Зеленова Iнга Анатолiївна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1970

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 22

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

бухгалтер фінансового відділу ВАТ „ІЦКК”

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Обеспечивает ведение бухгалтерского

учета, придерживаясь единых методологических принципов, установленных Законом  Украины «О

бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Организовывает работу бухгалтерской службы,

контроль над соотношением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Головний бухгалтер ПАТ „ІЦКК” м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

бухгалтер фінансового відділу ВАТ „ІЦКК”



Наказом № 25 ВАТ «Ізмаїльський ЦКК» від 10.02.2010 р. призначено на посаду головного бухгалтера Зеленову

І.А.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КА 537592 20.08.1997 Жидачівським МВ УМВС України в Львівській

області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Дубик Ігор Михайлович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1962

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 32

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК" Головний інженер.

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:

Осуществлять руководство всеми техническими службами комбината. Определять техническую политику,

перспективы развития предприятия. Организовывать работу по улучшению ассортимента, совершенствованию и

обновлению выпускаемой продукции

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не проводилося. 

Технічний директор ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Головний інженер ВАТ"ІЦКК"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 049743 22.04.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Чебан Федір Михайлович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1967

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК", Фінансовий директор.

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.    Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:  разрабатывает финансовую политику предприятия; организовывает

финансовое планирование и составление бизнес-плана предприятия;организовывает составление финансовых

отчётов;

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не проводилося. 

Заступник голови правління ПАТ "ІЦКК" з фінансово-комерційних питань м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Фінансовий директор ВАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300



Головний бухгалтер ВАТ"ІЦКК"

Акціями товариства не володіє.  

згідно Протоколу засідання наглядової ради ПАТ "ІЦКК" від 10.11.2011 року, було прийнято рішення обрати

тимчасово виконуючим обов"язки Голови правління  Товариства з 11 листопада 2011 року.  

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 482393 14.06.2000 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Копанєв Валерій Олександрович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1939

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 49

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ІЦКК", Заступник директора з виробництва

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Руководит работой по оперативному

регулированию хода производства, по обеспечению ритмичного выпуска продукции в соответствии с

производственными заданиями. Осуществляет руководство разработкой производственных заданий и

календарных графиков выпуска продукции    Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у

натуральній формі.  

Переобрання не було. 

Заст. директора з  виробництва ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Начальник ПВО ВАТ"ІЦКК"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ 478948 17.12.1996 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Діордієва Євгенія Георгіївна

6.1.1. Посада Член правління

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

ВАТ "ІЦКК", Зам. начальника гофрокартонної цеху

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства: Осуществляет руководство

производственно-хозяйственной деятельностью цеха. Обеспечивает выполнение заданий по выпускаемой цехом

продукции. Осуществляет контроль за организацией и производством работ по перевозке, складированию и

своевременной отгрузке готовой продукции согласно наряд заказов коммерческого отдела.

 Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не було. 



 Начальник цеху гофрокартонної тари ПАТ „ІЦКК” м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Зам. начальника гофрокартонної цеху ВАТ „ІЦКК”

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 063492 16.01.1996 Марганецьким МВ УМВС України в

Дніпропетровський області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Харченко Вячеслав Володимирович

6.1.1. Посада Голова ревізйної комісії

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

керівник департаменту бюджетування картонно-паперових підприємств і

закордонних проектів КБ «ПриватБанк"

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.    Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Доповідає

на загальних зборах або Наглядовій Раді про результати проведених Ревізійною комісією превірок. Складає

висновок по річних звітах та балансах.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє. 

Перелік попередніх посад:

керівник департаменту бюджетування картонно-паперових підприємств і закордонних проектів КБ

"ПриватБанк"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АМ 275391 30.01.2001 Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській

обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Плетенець Олексій Сергійович

6.1.1. Посада Член спостережної ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1972

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ВАТ "ЖЦПК", Член спостережної ради

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.   Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Приймає активну участь у діяльності спостережної ради, надає

роз'яснення акціонерам та співробітникам товариства стосовно питань, пов'язанних з діяльностю ради і

товариства в цілому.

Перелік попередніх посад:



немає інформації 

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 305688 12.08.1999 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Єршова Світлана Вікторівна

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1964

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 30

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

Нач. ВЕЦП ВАТ „ІЦКК”

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:Осуществляет     руководство     работой

экономического     планирования     на     комбинате, направленного   на   организацию   рациональной

хозяйственной   деятельности,   выявление   и использование    резервов    производства    с    целью    достижения

наиболее    экономичной эффективности. Руководит составлением планов комбината, согласовывает все его

разделы, принимает участие в разработке комплексного плана социально-экономического развития.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не було. 

Головний економіст ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Нач. ВЕЦП ВАТ „ІЦКК”

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АК 994751 14.09.2000 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС

України

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Загорулько Андрій Олександрович

6.1.1. Посада Голова спостережної ради

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1971

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

Провідний юрисконсульт

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Здійснення контролю за виконанням правлінням рішень загальних

зборів та спостережної ради, визначення та затвердження основних напрямків товариства, планів його розвітку і

звітів про їх виконання.



Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє. 

                                                                                                                                                                                             Перелік

попередніх посад:

Слідчий,

адміністратор,

провідний юрисконсульт

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК 010166 28.04.1998 Болградським РВ ДМУ УМВС України в Одеській

області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Станєв Микола Іванович

6.1.1. Посада Член правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1981

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

Помощник прокурора Ізмаїльського району

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями товариства не володіє.

Повноваження та обов'язки посадової особи згідно Статуту товариства:

обеспечивает соблюдение законности в деятельности предприятия и защиту его интересов, осуществляет

правовую экспертизу проектов приказов, инструкций, положений договоров, а также участвует в подготовке этих

документов,представляет интересы ОАО в судах.

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Переобрання не бкло. 

Начальник юр.відділу ПАТ „ІЦКК”м. Ізмаїл, вул. Нахимова,300

Перелік попередніх посад:

Помощник прокурора Ізмаїльського району

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи

(серія,  номер,  дата  видачі, орган,

який видав ), або  ідентифікаційний

код за ЄДРПОУ юридичної особи

АН 135817 03.06.2003 Самарським РВ ДМУ УМВС України в

Дніпропетровській області

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові

фізичної особи або повне

найменування юридичної особи

Груша Дмитро Богданович

6.1.1. Посада Член спостережної ради



6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та

попередня  посада,  яку займав

ДПІ в Самарському районі м. Дніпропетровська старший

держподатревізор-інспектор,

6.1.8. Опис           Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки

посадової особи згідно Статуту товариства:Приймає активну участь у діяльності спостережної ради, надає

роз'яснення акціонерам та співробітникам товариства стосовно питань, пов'язанних з діяльностю ради і

товариства в цілому. 

Винагорода посадовій особі не сплачувалась, у тому числі у натуральній формі.  

Загальними зборами акціонерів ВАТ ”ІЦКК” 17.03.2011 р. прийнято рішення про обрання посадової особи зі

строком повноважень на три роки, відповідно до Статуту Товариства. 

Акціями товариства не володіє.    

                                                                                                                                                                                              Перелік

попередніх посад:

ДПІ в Самарському районі м. Дніпропетровська старший держподатревізор-інспектор, 

ДПАУ в Дніпропетровській обл. старший держподатінспектор


