
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

СЮ 116789 17.02.2009 Шевченківським РО ГУМВС України в Запорізькій
області

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

Тихоновська Світлана Юріївна

6.1.1. Посада Голова правління

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1982

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

бухгалтер  АТ "НОВИЙ ДНІПРО"

6.1.8. Опис           Голова правління здійснює управління поточною діяльністю АТ. До компетенції Правління
належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать
до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління АТ підзвітна Загальним зборам і
Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені АТ у межах, встановлених Статутом
АТ і Законом. Розмір винагороди 17744,65 гривень за 2012 рік. Протягом 2012 року призначень та переведень на
посаду Голови правління не відбувалось. 
Інформації щодо наявності непогашеної судимості у Голови правління не має. Загальний стаж, приблизно 7 років.
Попередні посади - бухгалтер, Заступник генерального директора. 
На iнших пiдприємствах посади не обiймає. 
Засіданням Наглядової ради АСТ "АСТРО - ДНІПРО", яке відбулося 28.09.2012 (протокол від 28 вересня 2012
року), було прийнято рішення про звільнення за власним бажанням з 28 вересня 2012 р. Заступника голови
правління Авраменка Сергія Володимировича , замість звільненої особи на посаду Заступника голови правління
нікого не призначалось. Непогашеної судимості у Заступника голови правління не має. 

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

СА 182330 06.05.1996 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій
області

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

Лобанова Наталя Володимирівна

6.1.1. Посада Член правління/Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1979

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

бухгалтер АСТ "АСТРО - ДНІПРО"

6.1.8. Опис           До повноважень посадової особи як члена Правління відноситься здійснення заходів,
спрямованих на керівництво поточною діяльністю Товариства. Винагорода як члену Правління не
нараховувалась. 
Засіданням Наглядової ради АСТ "АСТРО - ДНІПРО", яке відбулося 28.09.2012 (протокол від 28 вересня 2012
року), було прийнято рішення про звільнення члена правління/бухгалтера Д`яченко Тетяни Анатоліївни та було
прийнято рішення про безстрокове обрання з 01 жовтня 2012 р. членом Правління Лобанової Наталі
Володимирівни. Лобанова Наталя Володимирівна акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи
приблизно 12 років. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: в'язальниця, кравець, оператор з
уведення даних в ЕОМ, оператор, оператор комп'ютерного набору, провідний фахівець, бухгалтер, головний



бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
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

СВ 570904 15.11.2002 Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій області

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

Крайнюк Любов Степанівна

6.1.1. Посада Голова Наглядової ради

6.1.5. Освіта середня технічна

6.1.4. Рік народження 1950

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

фахівець по загальним питанням АТ "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 Правління АТ. До компетенції Наглядової ради належить
вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради
Загальними зборами. Винагорода не нараховувалась. 
Загальними зборами АСТ "АСТРО-ДНІПРО", які відбулися 24.04.2012 (протокол №б/н), було прийнято рішення
про припинення за власним бажанням з 24 квітня 2012 р. повноваження Голови Наглядової ради Авраменко
Наталії Іванівни та було прийнято рішення про обрання з 25 квітня 2012 р. терміном на три роки Головою
Наглядової ради Крайнюк Любов Степанівну. 
Крайнюк Любов Степанівна акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи - приблизно 42 роки.
Протягом своєї діяльності займала наступні посади: машиніст електромостових кранів, машиніст крану
металургійного виробництва, страховий агент, інспектор з основної діяльності відділу виплат, старший інспектор
відділу виплат, інспектор 1 категорії, ведучий інспектор відділу виплат, начальник відділу виплат, спеціаліст по
виплатам, старший спеціаліст по виплатам, начальник відділу виплат, заступник голови правління, директор по
виплатам, спеціаліст по загальним питанням, спеціаліст. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має. Займає посаду фахівця АТ "НОВИЙ ДНІПРО" місцезнаходження:  м. Запоріжжя, бул.
Гвардійський, буд 153.



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

СЮ 039407 08.05.2007 Ленінським РВ УМВС України в Запорізькій області

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

Катанцева Анастасія Георгіївна

6.1.1. Посада Член наглядової ради

6.1.5. Освіта вища

6.1.4. Рік народження 1983

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

касир ЧП Дєєва Л.А.

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. Винагорода
не нараховувалась. 
Загальними зборами АСТ "АСТРО-ДНІПРО", які відбулися 24.04.2012 (протокол №б/н), було прийнято рішення
про припинення за власним бажанням з 24 квітня 2012 р. повноваження члена Наглядової ради Кльоц Наталії
Володимирівни та було прийнято рішення про обрання з 25 квітня 2012 р. терміном на три роки членом
Наглядової ради - Катанцеву Анастасію Георгіївну. Катанцева Анастасія Георгіївна акціями Товариства не
володіє.Загальний стаж роботи - приблизно 2 роки. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: помічник
оператора АЗС, помічник бармену, касир. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Виконує роботи за договорами цивільно-правового характеру. 
 

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

СА 458560 23.04.1997 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій
області

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

Бредіхін Юрій Миколайович

6.1.1. Посада Ревізор

6.1.5. Освіта середня - технічна

6.1.4. Рік народження 1961

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПАТ "ДСС", слюсар - ремонтник

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 було прийнято рішення про
припинення з 24 квітня 2012 р. повноважень Ревізора АСТ "АСТРО-ДНІПРО" Ярмаркіної Ніни Савеліївни за її
власним бажанням та обрано з 25 квітня 2012 р. Ревізором АСТ "АСТРО-ДНІПРО" Бредіхіна Юрія
Миколайовича строком на п'ять років. Бредіхін Юрій Миколайович акціями Товариства не володіє. Загальний
стаж приблизно 36 років. Протягом своєї діяльності займав наступні посади: наладчик агрегатних та спеціальних
станків, слюсар-ремонтник, наладчик, оператор-наладчик, слюсар-ремонтник, майстер дільниці. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Займає посаду майстра дільниці ПАТ "ДСС", м.Запоріжжя,
Південне шосе,81.

 




