
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Лiтвiн Iрина Миколаївна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МК 517387 03.06.1997 Московським МВ ХМУ 

УМВС України в Харкiвськiй обл. 

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи 

(років)** 

0 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

данi не наданi 

Опис Повноваження та обов'язки з контролю за 

дiяльнiстю виконавчих органiв товариства, 

визначенi Статутом. Винагорода, у тому чiслi 

у натуральнiй формi не виплачувалась. Стаж 

керiвної роботи _____ роки. Призначено на 

посаду згiдно з рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв (протокол №0203-2010 вiд 

02.03.2010р.) Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 

товариства володiє - 0,00005% вiд СК. Займає 

посаду провiдного економiста ЗАТ "Новий 

Стиль". Особа не є штатним працiвником 

товариства тому у товариства не має 

вiдомостей щодо попереднiх мiсь роботи 

особи. 

 

Посада Член Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Муравйов Володимир Миколайович 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 544077 07.06.2000 Київським РВ ХМУ 

УМВС України в Харкiвськiй обл. 

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи 

(років)** 

0 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Данi не наданi 

Опис Повноваження та обов'язки з дiяльнiстю 

спостережної ради визначенi Статутом. 

Винагорода, у тому чiслi у натуральнiй формi 

не виплачувалась. Стаж керiвної роботи ____ 

рокiв. Призначено згiдно з рiшенням загальних 

зборiв акцiонерiв (протокол №0203-2010 вiд 

02.03.2010р.) Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями 

Товариства володiє - 77,9752 вiд СК. Обiймає 

посаду директора ПП "Глобал Аудит". Особа 

не є штатним працiвником товариства тому у 

товариства не має вiдомостей щодо попереднiх 

мiсь роботи особи. 



 

Посада Голова Наглядової ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Голощапов Юрiй Михайлович 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 924001 14.03.2001 Київським РВ ХМУ 

УМВС України в Харкiвськiй обл. 

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи 

(років)** 

0 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Данi не наданi 

Опис Повноваження та обов'язки з керування 

дiяльнiстю спостережної ради визначенi 

Статутом. Винагорода, у тому чiслi у 

натуральнiй формi не виплачувалась. Стаж 

керiвної роботи ____ рокiв. Призначено згiдно 

з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол №0203-2010 вiд 02.03.2010р.) 

Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Акцiями Товариства 

володiє - 0,00003 вiд СК. Обiймає посаду 

директора IТ ЗАТ "НОВИЙ СТИЛЬ". Особа не 

є штатним працiвником товариства тому у 

товариства не має вiдомостей щодо попереднiх 

мiсь роботи особи. 

 

Посада Генеральний директор 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Бескоровайна Наталiя Степанiвна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 022070 05.02.2002 МВМ Дзержинського 

РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи 

(років)** 

0 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

 

Опис Повноваження та обов'язки -- усi 

повноваження щодо керування товариством, 

визначенi Статутом. Особа не надала згоди на 

розкриття вiдомостей про розмiр виплаченої 

емiтентом винагороди, в тому числi у 

натуральнiй формi. Призначено на посаду 

згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол 

б/н вiд 20.12.2010р.) Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. На час 

формування звiтностi особа не працює в 

товариствi, тому информацiя щодо попереднiх 

мiсць роботи у пiдприємства вiдсутня. 

Акцiями товариства не володiє. 

 



Посада Генеральний директор 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Максимова Ганна Миколаївна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 928338 14.08.2007 Харкiвським РВ 

ГУМВС України в Харкiвськiйм обл. 

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи 

(років)** 

0 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

економiста по бухгалтерському облiку та 

аналiзу господарської дiяльностi ХДАВП. 

Опис Повноваження та обов'язки -- усi 

повноваження щодо керування товариством, 

визначенi Статутом. Особа не надала згоди на 

розкриття вiдомостей про розмiр виплаченої 

емiтентом винагороди, в тому числi у 

натуральнiй формi. Призначено на посаду 

згiдно з рiшенням Наглядової ради (Протокол 

б/н вiд 09.04.2010 року.) Призначено 

безстроково. Звiльнено з посади згiдно з 

рiшенням Наглядової ради (протокол б/н вiд 

20.12.2010р.) Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. На час 

формування звiтностi особа не працює в 

товариствi, тому информацiя щодо попереднiх 

мiсць роботи у пiдприємства вiдсутня. 

Акцiями товариства не володiє. 

 

Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Чернишова Вiкторiя Миколаївна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 179417 16.03.1999 ЦВМ Дзержинського 

РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй обл. 

Рік народження** 1962 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи 

(років)** 

4 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

ХДАВП, начальник лабораторiї 

Опис Повноваження та обов'язки з контролю за 

дiяльнiстю виконавчих органiв товариства, 

визначенi Статутом. Винагорода, у тому чiслi 

у натуральнiй формi не виплачувалась. Стаж 

керiвної роботи 4 роки. Звiльнено з посади 

згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол №0203-2010 вiд 02.03.2010р.) 

Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Займає посаду 

секретаря на ПНВП "Iнтеравiасервiс". Особа 

не є штатним працiвником товариства та 

звiльнено на час пiдготовки звиту, тому у 

товариства не має вiдомостей щодо попереднiх 

мiсь роботи особи. 

 



Посада Голова Спостережної ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Цибульников Iгор Валентинович 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 978212 21.03.2001 Ленiнським РВ ХМУ 

УМВС України в Харкiвськiй обл. 

Рік народження** 1961 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи 

(років)** 

14 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Заступник директора ТОВ 

"Промпостачсервiс". 

Опис Повноваження та обов'язки з керування 

дiяльнiстю спостережної ради визначенi 

Статутом. Винагорода, у тому чiслi у 

натуральнiй формi не виплачувалась. Стаж 

керiвної робои 14 рокiв. Звiльнено згiдно з 

рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол №0203-2010 вiд 02.03.2010р.) 

Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Обiймає посаду 

заступника директора ТОВ 

"Промпостачсервiс" (м.Харкiв, 

вул.Тобольська,42). Особа не є штатним 

працiвником товариства та звiльнено на час 

пiдготовки звиту, тому у товариства не має 

вiдомостей щодо попереднiх мiсь роботи 

особи. 

 

Посада Член Спостережної ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

ТОВ "Промпостачсервiс" 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

22695445  

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи 

(років)** 

0 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

 

Опис Повноваження та обов'язки члена 

спостережної ради визначенi статутом 

товариства. Винагорода, у тому чiслi у 

натуральнiй формi не виплачувалась.Звiльнено 

згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол №0203-2010 вiд 02.03.2010р.) 

 

Посада Член Спостережної ради 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Приватне НВП "Iнтеравiасервiс" 

Паспортні дані фізичної 22687552  



особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

Рік народження** 0 

Освіта**  

Стаж керівної роботи 

(років)** 

0 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

 

Опис Повноваження та обов'язки члена 

спостережної ради визначенi статутом 

товариства. Винагорода, у т.ч. у натуральнiй 

формi емiтентом не виплачувалась. Звiльнено 

згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(протокол №0203-2010 вiд 02.03.2010р.) 

 

Посада Головний бухгалтер 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Адаменко Орина Вiталiївна 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

МТ 044696 27.05.2009 Московським РВ ХМУ 

ГУМВС України в Харкiвськiй обл. 

Рік народження** 1968 

Освіта** вища 

Стаж керівної роботи 

(років)** 

15 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

провiдний економiст ЗАТ "Новий стиль". 

Опис Повноваження та обов'язки з ведення 

бухгалтерського та податкового облiку. Особа 

не надала згоди на розкриття вiдомостей про 

розмiр виплаченої емiтентом винагороди, в 

тому числi у натуральнiй формi. Стажу 

керiвної роботи 15 рокiв. Звiльнено згiдно з 

приказом Генерального директора №4-п вiд 

09.04.2010. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

Перебуває на посадi провiдного економiста 

ЗАТ "Новий стиль". Ранiше працiювала ПП 

"Веста" - бухгалтером, ТОВ "Фламенко ЛТД" 

головним бухгалтером, ТОВ "ПП "Фолiо 

Плюс" - економистом. Акцiями товариства не 

володiє 

 

Посада Директор 

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Гринишак Iван Михайлович 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

ММ 766106 06.12.2000 Дергачiвським РВ 

УМВС України в Харкiвськiй обл 

Рік народження** 1958 

Освіта** Вища 

Стаж керівної роботи 26 



(років)** 

Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав** 

Iнженер по ТБ ВАТ "Дергачiвська 

райагрохiмiя". 

Опис Повноваження та обов'язки -- усi 

повноваження щодо керування товариством, 

визначенi Статутом. Особа не надала згоди на 

розкриття вiдомостей про розмiр виплаченої 

емiтентом винагороди, в тому числi у 

натуральнiй формi. Звiльнено з посади згiдно з 

рiшенням Наглядової ради (Протокол б/н вiд 

09.04.2010 року. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Iнших 

посад на будь-яких iнших пiдприємствах не 

обiймає. Стаж керiвної роботи 26 рокiв. На час 

формування звiтностi особа не працює в 

товариствi, тому информацiя щодо попереднiх 

мiсць роботи у пiдприємства вiдсутня. 

Акцiями товариства не володiє. 

 

_______________ 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  

 


