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

6.1.1. Посада

Директор

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

Багно Iгор Святославович

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

ВА 765367 09.07.1997 Київським РВ ДМУ УМВС України В Донецькiй
областi

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

Вища. Макiївський iнженерно-будiвельнiй iнститут. Водопостачання я та
каналiзацiя, iнженер-будiвельник

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та АТЗТ < Донбасзалоiзобетонбуд>, Голова Правлiння.
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.06.2011 р. вирiшено вiдкликати Голову
Правлiння Багно I.С.
На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 19.07.2011 р., Наказу по пiдприємству № 208 - К вiд 19.07.2011 р.
призначено директором Багно I.С.
На пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 06.04.2012 р.: звiльнено з посади Директора Багно I.С., призначено на
посаду Директора Тiщенко Геннадiя Iвановича ( Наказ №82-к вiд 09.04.2011 р.)
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи - 14 р.
Попереднi посади: монтажник зовнiшнiх робiт, органи внутрiшнiх справ, заступник директора,
директора, в.о. директора, директор, Голова Правлiння.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

заступник

Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статута Товариства:
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю
Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема:
- розробка проектiв бiзнес-планiв, рiчних i перспективних програм фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства та бюджету витрат, подання їх на розгляд та затвердження Наглядовiй радi Товариства;
- затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та перелiку заходiв, необхiд-них для їх виконання;
- прийняття внутрiшнiх нормативних актiв Товариства з питань його поточної дiяль-ностi;
- визначення внутрiшньої структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв
Товариства та затвердження положень про них (крiм фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв);
- затвердження штатного розкладу Товариства на пiдставi визначеного Наглядовою радою максимального
розмiру витрат на оплату працi працiвникiв Товариства та встановлених вiдповiдними рiшеннями Загальних
зборiв та Наглядової ради умов оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- здiйснення найму та звiльнення працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом,
визначення умов оплати працi працiвникiв Товариства, за виключенням тих працiвникiв, визначення умов
оплати працi яких вiдповiдно до цього Статуту вiдноситься до компетенцiї iнших органiв Товариства;
- затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку Товариства та посадових iнструкцiй працiвникiв
Товариства, застосування до працiвникiв Товариства засобiв заохочення та накладення стягнень вiдповiдно до
чинного законодавства України, цього Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- прийняття рiшень про вiдрядження (в тому числi закордоннi) працiвникiв Товарист-ва;
- укладення вiд iменi Товариства колективного договору з органом, що уповноваже-ний представляти iнтереси
трудового колективу Товариства;
-органiзацiя збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого То-вариству у користування
третiми особами;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних
зборiв та Наглядової ради;
- здiйснення пошуку контрагентiв та клiєнтури Товариства, ведення вiд iменi Това-риства вiдповiдних
комерцiйних переговорiв, укладення вiд iменi Товариства дого-ворiв, контрактiв, угод та iнших правочинiв з
урахуванням обмежень щодо укладен-ня значних правочинiв, встановлених цим Статутом,
- здiйснення поточного контролю за станом договiрної дисциплiни у Товариствi, йо-го фiлiях, представництвах та
iнших структурних пiдроздiлах, прийняття рiшень про пред'явлення вiд iменi Товариства претензiй до
контрагентiв Товариства;
- забезпечення органiзацiї дiловодства, облiку та звiтностi Товариства,
- органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчно-го звiту Товариства на
попереднiй розгляд Наглядовiй радi для подальшого затвер-дження Загальними зборами

Винагорода за виконання повноважень та обов'язкiв Директора в 2011 р. складає 48602,19 грн. В натуральнiй
формах посадовiй особi емiтента винагорода не виплачувалась.

6.1.1. Посада

Ревiзор

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

Кузьмiна Лариса Євгенiвна

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

ВС 583063 27.10.2000 Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС
України в Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження

1972

6.1.5. Освіта

Вища. Макiївський економiко-гуманiтарний iнститут, Економiка
пiдприємств, економiст.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ <ДонЕРМ> заступник Голови правлiння з фiнансiв.
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.06.2011 р. вирiшено вiдкликати Голову
ревiзiйної комiсiї КузьмiуЛ. Є. ; призначити Ревiзором Товариства Кузьмiну Л. Є.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи - 13 р.
Попереднi посади: лаборант кафедри iноземних мов, бетонник, бухгалтер, бухгалтер, головний бухгалтер,
головний бухгалтер, заступник директора з фiнансових питаннь, заступник Голови Правлiння з фiнансiв.
В теперiшнiй час обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "ДОНЕРМ" (код за ЄДРПОУ00176650), 83023, м.
Донецьк, пр-т. Павших Комунарiв, б. 104.
Повноваження та обов'язки Ревiзора згiдно Статуту Товариства:
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових
Загальних зборiв. Права та обов'язки Ревiзора комiсiї визначаються законодавством, Статутом, а також
договором, що укладається з ним.
Ревiзор має право бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з
правом дорадчого голосу, а також брати участь у засiданнях На-глядової ради у випадках, передбачених законом
або цим Статутом.
При здiйсненнi перевiрок фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства Ревiзор перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiт-ностi вiдповiдним
нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансо-вих операцiй вiдповiдно до
встановлених правил та порядку;
- дотримання Директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпоря-дження майном Товариства,
укладання правочинiв та проведення фiнансових опе-рацiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товарист-ва;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та
позичкових коштiв.
Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Ревiзор доповiдає про результати проведених перевiрок Загальним зборам, а також Наглядовiй радi Товариства на найближчому засiданнi Наглядової ради, що проводиться пi-сля здiйснення такої перевiрки.
Винагорода за виконання повноважень та обов'язкiв Ревiзора в звiтному перiодi не виплачувалась, в тому числi
i в натуральнiй формi.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

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

Вайнштейн Олександр Давидович

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

00000 10908265 09.06.2005 Israeli Kfar-Saba

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. Освіта

Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Електротехнiчний факультет,
iнженер-електрик.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та ДП <Шахта iм. А.Ф. Засядько>, головний енергетик
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.06.2011 р. переобрано Голову Наглядової
ради Вайнштейна О. Д. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи - 10 р.
Попереднi посади: енергетик, головний енергетик.
У теперiшнiй час Вайнштейн О.Д. не працює.
Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства:
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства;
- пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами по-зачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв вiдповiдно
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм ак-цiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, якi укладається з Директором, встановлення розмi-ру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг.
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-дiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначе-ного частиною другою статтi 30 Закону;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно
до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iн-ших об'єднаннях, про
заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або та
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70
Закону;
- визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна
Товариства та надання Директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi;
- встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової
ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень;
- надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безна-дiйної щодо стягнення
заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання
обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок ви-плати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його по-слуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача цiнних папе-рiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення роз-мiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiд-повiдно до статтi 65 Закону.
- надсилати пропозицiї та розпорядження Директору Товариства, якi потребують безумовного розгляду та
виконання останнiм та iншими працiвниками Товариства.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває
Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом
Товариства.
Винагорода за виконання повноважень та обов'язкiв Головi Наглядової ради в звiтному перiодi не
виплачувалась, в тому числi i в натуральнiй формi.

6.1.1. Посада

Секретар Наглядової ради

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

Корсовецька Зоя Вiталiївна

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

ВС 638964 07.12.2000 Калiнiнським РВ ДМУ УМВД України у Донецькiй
областi

6.1.4. Рік народження

1959

6.1.5. Освіта

Вища. Донецький державний унiверситет. Економiчна кiбернетика,
економiст - математик.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

19

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ < Метпром>, головний бухгалтер
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.06.2011 р. вирiшино вiдкликати та
призначити Секретаря Наглядової ради Корсовецьку З.В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи - 19 р.
Попереднi посади: iнженер, головний бухгалтер, головний бухгалтер, головний бухгалтер,заступник директора з
економiки, головний бухгалтер, фiнансовий директор, головний бухгалтер.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства:
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства;
- пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами по-зачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв вiдповiдно
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм ак-цiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, якi укладається з Директором, встановлення розмi-ру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг.
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-дiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначе-ного частиною другою статтi 30 Закону;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно
до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iн-ших об'єднаннях, про
заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або та
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70
Закону;
- визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна
Товариства та надання Директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi;
- встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової
ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень;
- надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безна-дiйної щодо стягнення
заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання
обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок ви-плати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його по-слуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача цiнних папе-рiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення роз-мiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiд-повiдно до статтi 65 Закону.
- надсилати пропозицiї та розпорядження Директору Товариства, якi потребують безумовного розгляду та
виконання останнiм та iншими працiвниками Товариства.
Винагорода за виконання повноважень та обов'язкiв Секретаря Наглядової ради в звiтному перiодi не
виплачувалась, в тому числi i в натуральнiй формi.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

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

Казiмiров Борiс Тимофiйович

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

ВА 1495176 22.08.2006 CAN5403190M1108224 PRAGUE

6.1.4. Рік народження

1954

6.1.5. Освіта

Вища.. Макiївський iнженерно - будiвельний iнститут, Промислове та
цивiльне будiвництво, iнженер-будiвельник

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15

6.1.7. Найменування підприємства та Кооператив <Керамiка>, директор.
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
На пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.06.2011 р. вирiшино вiдкликати та
призначити Члена Наглядової ради Казiмiрова Б.Т.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи - 15 р.
Попереднi посади: iнженер, директор.
В теперiшнiй Казiмiров Б. Т. не працює.
Повноваження та обов'язки Наглядової ради згiдно Статуту Товариства:
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства;
- пiдготовка порядку денного Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання акцiонерами по-зачергових Зборiв;
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Зборiв вiдповiдно
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм ак-цiй;
- прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, якi укладається з Директором, встановлення розмi-ру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме його повноваження;
- обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
- обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства;
- обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг.
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-дiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначе-ного частиною другою статтi 30 Закону;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Зборiв вiдповiдно
до частини першої статтi 35 Закону та мають право на участь у Зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону;
- вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iн-ших об'єднаннях, про
заснування iнших юридичних осiб;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, при-єднання, подiлу, видiлу або та
перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70
Закону;
- визначення перелiку правочинiв, наслiдком яких може бути обмеження майнових прав чи вiдчуження майна
Товариства та надання Директору попередньої згоди на здiйснення таких правочинiв, незалежно вiд їх вартостi;
- встановлення граничного рiвня вартостi правочинiв, якi потребують отримання попередньої згоди Наглядової
ради та надання згоди на здiйснення правочинiв, що перевищують цей рiвень;
- надання Директору попередньої згоди на списання з балансу Товариства безна-дiйної щодо стягнення
заборгованостi, нестачi, морально застарiлого, зношеного та непридатного для подальшого використання
обладнання, а також витрат на капiтальнi вкладення та роботи;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок ви-плати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його по-слуг;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) Депозитарiю або Зберiгача цiнних папе-рiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення роз-мiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiд-повiдно до статтi 65 Закону.
- надсилати пропозицiї та розпорядження Директору Товариства, якi потребують безумовного розгляду та
виконання останнiм та iншими працiвниками Товариства.
Винагорода за виконання повноважень та обов'язкiв Члену Наглядової ради в звiтному перiодi не
виплачувалась, в тому числi i в натуральнiй формi.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Голованова Ольга Вiкторiвна

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

ВН 421629 20.09.2007 Червоногвардiйським РВ Макiївському ГУМВС
України в Донецькiй областi

6.1.4. Рік народження

1983

6.1.5. Освіта

Вища. ПВНЗ Донецький унiверситет економiки та права. Облiк i аудит,
спецiалiст з облiку i аудиту.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та АТЗТ <Донбассзалiзобетонбуд>, заступник головного бухгалтера.
попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис
Згiдно наказу № 220 К вiд 03.08.2011р. на посаду головного бухгалтера призначено Голованову
О. В.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Стаж керiвної роботи - 7 р.
Попереднi посади: бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер,заступник головного бухгалтера, головний
бухгалтер,
заступник головного бухгалтера,
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю.
Обов`язки головного бухгалтера:
Головний бухгалтер: має забезпечувати дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад
бухгалтерського облiку, складання i подання в установленi термiни фiнансової звiтностi.
Здiйснювати контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв.
Визначати, формулювати, планувати, здiйснювати i координувати органiзацiю бухгалтерського облiку
господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства.
Здiйснювати контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв,
розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати працi, установленням посадових окладiв, за
проведенням iнвентаризацiй основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв,
документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй у
пiдроздiлах пiдприємства.
Здiйснювати економiчний аналiз господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та
звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, усунення непродуктивних витрат.
Уживати заходiв щодо запобiгання нестачам, незаконному витрачанню коштiв i товарно-матерiальних цiнностей,
порушенням фiнансового та господарського законодавства.
Вести роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни,
кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, дотримання законностi списання з облiку
дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, стежити за збереженням бухгалтерських документiв,
оформленням та здаванням їх згiдно з установленим порядком до архiву.
Надавати методичну допомогу працiвникам пiдроздiлiв пiдприємства з питань бухгалтерського облiку,
контролю, звiтностi та економiчного аналiзу. Керувати працiвниками бухгалтерiї пiдприємства.
Дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку.
Дотримуватися правил технiки безпеки при роботi з оргтехнiкою, протипожежних заходiв безпеки.
Забезпечувати конфiденцiйнiсть вiдомостей про дiяльнiсть пiдприємства.
Повноваження:
У межах своєї компетенцiї пiдписувати i вiзувати документи.
Дiяти вiд iменi бухгалтерiї пiдприємства, представляти його iнтереси у взаємовiдносинах зi структурними
пiдроздiлами та iншими органiзацiями.
Вимагати i одержувати вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв та фахiвцiв пiдприємства iнформацiю i
документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв.
Вносити на розгляд директора пропозицiї щодо вдосконалення роботи вiддiлу: призначення, перемiщення,
звiльнення працiвникiв бухгалтерiї, про їх заохочення або накладення на них стягнень, у тому числi
матерiальних; змiни посадових i робочих iнструкцiй працiвникiв бухгалтерiї та iнших вiддiлiв пiдприємства.
Приймати рiшення щодо забезпечення працiвникiв засобами працi для виконання ними службових обов'язкiв.
Вносити пропозицiї щодо вдосконалення фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, змiни структури
управлiння пiдприємством при змiнi матерiально вiдповiдальних осiб.
Вимагати вiд керiвництва пiдприємства сприяння у виконаннi посадових обов'язкiв та прав.
За виконання викладених обов`язкiв та повноважень головного бухгалтера у звiтному роцi отримано винагороду
у сумi 3965,69 грн. В натуральнiй формi винагорода не сплачувалася.

