6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада

Голова Правління

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

Ковбас Галина Несторівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 441191, 25.12.1997, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС в Івано-Франківській області
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, навчання в ХТТПО
яку займав**
6.1.8. Опис

Голова правління Ковбас Галина Несторівна керує
поточними справами Товариства, здійснює фінансові та
юридичні дії від імені Товариства, розпоряджається
майном та коштами Товариства у відповідності до
законодавства та Статуту Товариства, від імені
Товариства укладає угоди, затверджує організаційну
структуру та штати Товаритва, відкриває та закриває
поточні та валютні рахунки, укладає колективний
договір, проводить засідання Правління, несе
відповідальність за фінансово-господарську діяльність
Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній
формі не отримувала.На інших підприємствах не
працює.
Змiни посадової особи не було. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада

Перший заступник Голови правління, Член Правління

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

Бернадин Людмила Іванівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 221878, 11.02.1997, Городенківським РВ ВС Івановидачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за Франківської області
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, КПІЛП
яку займав**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

6.1.8. Опис

Перший заступник Голови правління, Член Правління
Бернадин Людмила Іванівна повноваження та обов'язки
виконує згідно статуту Товариства. Надає допомогу
Голові Правління в організації роботи правління та
Товариства в цілому. Зміни посадової особи не було.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі не
отримувала.На інших підприємствах не працює.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

6.1.1. Посада

Член Правління, головний бухгалтер

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

Данилюк Ольга Михайлівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 605349, 21.08.1998, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС в Івано-франківській області
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, Івано-Франківський міськпродторг, бухгалтер
яку займав**
6.1.8. Опис

Член Правління, головний бухгалтер Данилюк Ольга
Михайлівна свої обов'язки виконує згідно Статуту
товариства.Вирішує питання діяльності акціонерного
товариства, забезпечує ведення бухгалтерського обліку.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі не
отримувала.
Зміни посадової особи не було. Посадова особа не
обіймає посади на інших підприємствах. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада

Член Правління

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

Дейнега Ганна Олександрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 453808, 04.03.1998, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС в Івано-Франківській області
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, Начальник фінансового відділу
яку займав**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

6.1.8. Опис

Член Правління Дейнега Ганна Олександрівна
повноваження та обов'язки виконує згідно статуту
товариства.Надає допомогу Голові Правління в
організації роботи правління та Товариства в цілому.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі не
отримувала.На інших підприємствах не працює.
Зміни посадової особи не було. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада

Член правління

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

Заріцький Віталій Богданович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 256680, 18.03.1997, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС в Івано-Франківській області
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, д/в
яку займав**
6.1.8. Опис

Член правління Заріцький Віталій Богданович надає
допомогу Голові Правління в організації роботи
правління та Товариства в цілому, виконує обов'язки
Голови правління у разі його відсутності, несе
відповідальність відповідно до діючого законодавства.
Зміни посадової особи не було.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі не
отримував.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

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

Заріцький Богдан Тимофійович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 258328, 26.03.1997, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС в Івано-Франківській області
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1945

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

24

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, Представник ТзОВ "ГАЛ-МК"
яку займав**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

6.1.8. Опис

Повноваження Голови наглядової ради Заріцького
Богдана Тимофійовича полягає у здійсненні керівництва
діяльністю контролюючого органу емітента, який в свою
чергу здійснює контроль за діяльністю дирекції та захист
прав акціонерів Товариства. Обов'язки виконує
колегіально у складі наглядової ради, відповідно до
статуту товариства.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі не
отримував.
Стаж керівної роботи 24 роки
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Мартін Клоднер

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата CZE, 8861518, 07.04.1999, Чехія
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, д/в
яку займав**
6.1.8. Опис

Член Наглядової ради Мартін Клоднер повноваження та
обов'язки виконує згідно статуту товариства.
Винагороду. в тому числі в натуральній формі не
отримував.
Зміни посадової особи не було. Стаж керівної роботи - 12
років.Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Рязанцев Віктор Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 418984, 10.12.1997, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС в Івано-Франківській області
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, ПрАТ "Прінком", генеральний директор
яку займав**

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

6.1.8. Опис

Член Наглядової ради Рязанцев Віктор Володимирович
виконує обов'язки колегіально у складі наглядової ради,
відповідно до статуту товариства.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі не
отримував.
Основне місце роботи - генеральний директор ПрАТ
"Аметист- ІВА", що знаходиться за адресою м.IваноФранкiвськ, вул. Шевченка,3 . Змiни посадової особи не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Заріцький Олег Богданович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 108007, 19.07.1996, Івано-Франківський МВС МВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, ТзОВ "Івано-Франківська інвестиційна компанія
яку займав**
"Капітель"
6.1.8. Опис

Член Наглядової ради Заріцький Олег Богданович
повноваження та обов'язки виконує колегіально у складі
наглядової ради, відповідно до статуту Товариства.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не
отримував. Змiни посадової особи не було. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Заріцька Людмила Григорівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 256880, 18.03.1997, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, ВАТ "Ідея Банк", начальник відділу
яку займав**
6.1.8. Опис

Член наглядової ради Заріцька Людмила Григорівна
виконує обов'язки колегіально у складі наглядовоїї ради
відповідно до статуту Товариства.
Винагороду, в тому числi в натуральнiй формi не
отримувала. На iнших пiдприємствах не працює. Змiни
посадової особи не було. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 08.02.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXII

6.1.1. Посада

Голова ревізійної комісії

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

Остащук Марія Василівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 977668, 30.08.2000, Івано-Франківський МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

12

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, ТзОВ "Капітель", головний бухгалтер
яку займав**
6.1.8. Опис

Повноваження Голови ревізійної комісії Остащук Марії
Василівни полягає у здійсненні керівництва діяльністю
ревізійного органу емітента, який в свою чергу
контролює фінансово-господарську діяльність правління
товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі
ревізійної комісії, відповідно до Статуту товариства.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не
отримувала.
Зміни посадової особи не було.
Посадова особа не обіймає посади на інших
підприємствах.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має.

6.1.1. Посада

Член ревізійної комісії

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

Соснова Алла Олександрівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата КР, 516274, 17.04.2000, Ленінський РВУМВС в
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за Чернівецькій обл.
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1983

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, ТзОВ "АПФ "Інтеркомис", головний бухгалтер
яку займав**
ТзОВ "ІК "Прінком-Груп", головний бухгалтер
6.1.8. Опис

Член ревізійної комісії Соснова Алла Олександрівна
Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної
комісії, відповідно до Статуту товариства.
Винагороду, в тому числі в натуральній формі, не
отримувала.
Зміни посадової особи не було.Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

6.1.1. Посада

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

Ковбасюк Сергій Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата СС, 682345, 11.02.1999, Івано-Франківським МУВС
видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за МВС в Івано-Франківській обл
ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, Завод мінеральних вод "Роксолана", головний бухгалтер
яку займав**
ТзОВ "Гал-МК"
6.1.8. Опис

Член ревізійної комісії Ковбасюк Сергій Володимирович
Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної
комісії, відповідно до Статуту товариства. Винагороду, в
тому числі в натуральній формі, не отримувала. Зміни
посадової особи не було.Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.

* 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.
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