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

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Випирайло Володимир Вячеславович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

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

6.1.4. Рік народження 1960 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 20 
6.1.7. Найменування підприємства  Генеральний директор ТОВ «Київська енергетична будівельна  
та попередня посада, яку займав компанія» 

6.1.8. Опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначенi Статутом товариства та внутрішнім Положенням. Наглядова  
рада здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах  
компетенцiї, визначеної Статутом.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод  
не було. У звітному році винагорода, в тому числі у натуральній формі,посадовій особі не  
виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента  
не має. 

6.1.1. Посада Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Бровко Алла Володимирівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

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

6.1.4. Рік народження 1958 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10 
6.1.7. Найменування підприємства  Фінансовий директор ТОВ «КЕБК». 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада  
здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах  
компетенцiї, визначеної Статутом. Непогашеної судимостi за корисливи та посадовi злочини немає. 
 Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. У звітному році винагорода, 
 в тому числі у натуральній формі,посадовій особі не виплачувалась. Непогашеної судимостi за  
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 2011 р.  © SMA 00132807 



6.1.1. Посада Член Наглядової ради – головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Кривенчук Марія Олександрівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

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

6.1.4. Рік народження 1955 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10 
6.1.7. Найменування підприємства  Головний бухгалтер ТОВ «КЕБК» 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Наглядова рада  
здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння та захист прав акцiонерiв Товариства в межах  
компетенцiї, визначеної Статутом.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод  
не було. У звітному році винагорода, в тому числі у натуральній формі,посадовій особі не  
виплачувалась.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента  
не має. 

6.1.1. Посада Директор 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Кравчено Микола Володимирович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

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

6.1.4. Рік народження 1960 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 25 
6.1.7. Найменування підприємства  Директор ЗАТ «СВС-Дніпро». 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Директор керує  
роботою Товариства та дiє вiд iменi Товариства без довiреностi у відповідності із Статутом  
товариства, представляє iнтереси Товариства в його вiдносинах з iншими органами i органiзацiями,  
веде переговори та укладає угоди вiд iменi Товариства. У звітному році винагорода, в тому числі у  
натуральній формі,посадовій особі не виплачувалась.  Посадова особа не має непогашених  
судимостей за корисливi та посадовi злочини . 

 2011 р.  © SMA 00132807 



 2011 р.  © SMA 00132807 


