6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові юридична особа SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT)
фізичної особи або повне
LIMITED
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
д/н, д/нд/н
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
0
6.1.5. Освіта
д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства д/н
та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному
складі Наглядової ради за звiтний перiод не було.
SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED є голвою Наглядової ради ПАТ "КЦРЗ" (код
00190940) м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1.
6.1.1. Посада
Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Дима Сергій Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
ВА, 767117, 10.07.1997, Будьонівський РВ ДМУ УМВС
особи (серія, номер, дата видачі,
України в Донецькій області
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1963
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8
6.1.7. Найменування підприємства Горлівське МУ УМВС України в Донецькій області, начальник
та попередня посада, яку займав
кримінальної міліції. На сьогодні працює в ТОВ «НВК
«Гірничі машини» директором по безпеці.
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Дима С.М. обраний
членом Ревізійної комісії на Загальних зборах акціонерів Товариства 07.04.2011р.Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 8
Попередні посади: начальник служби безпеки, заступник генерального директора з економічної
безпеки, директор по економічній безпеці, начальник кримінальної міліції.
Посадова особа є членом Ревізійної комісії ПАТ "КЦРЗ" (код 00190940) м. Кривий Ріг, вул.
Заводська, 1.
6.1.1. Посада
Член Ревізійної комісії
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Балаба Олена Григорівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
ВН, 746778, 12.11.2010, МВМ Гірницького РВ Макіївського
особи (серія, номер, дата видачі,
МУ УМВС в Донецькій області.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1957

6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

Вища
16
ТОВ «НВК «Гірничі машини», менеджер внутрішнього
контролю.
На сьогодні працює в ТОВ «НВК «Гірничі машини» менеджер
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Балаба О.Г. обрана
до складу Ревізійної комісії Загальними зборами акціонерів Товариства 07.04.2011р. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 16
Попередні посади: Ліфтер, розсильна, бухгалтер, заступник головного бухгалтера, головний
бухгалтер,
заступник директора по економіці, заступник начальника управління, контролер-ревізор,, провідний
контролер-ревізор, головний контролер-ревізор, менеджер внутрішнього контролю.
Посадова особа є членом ревізійної комісії ПАТ "КЦРЗ" (код 00190940), м. Кривий Ріг, вул.
Заводська, 1.
2012 р.
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6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізична особа
Булатецький Михайло Борисович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної
ВС, 549217, 03.11.2000, Дружківським МВ УМВС України в
особи (серія, номер, дата видачі,
Донецькій обл.
орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
6.1.4. Рік народження
1973
6.1.5. Освіта
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11
6.1.7. Найменування підприємства Генеральний директор ПрАТ "КЗГО" (за сумісництвом
та попередня посада, яку займав
генеральний директор ПАТ "КЦРЗ")
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією та
Статутом. Винагорода виплачується згідно посадового окладу. Згідно Рішення Наглядової ради від
02.11.2011р. призначено на посаду генерального директора. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 11
Попередні посади: Майстер механообробної дільниці механозбирального цеху, інженер з вивчення
ринків збуту та реклами, інженер-маркетолог, начальник відділу маркетингу (ВАТ "Дружківський
машинобудівний завод"), заступник директора Донецької філії (Страхове акціонерне товариство
"Саламандра-Лтава"), заступник директора комерційного управління, заступник директора з закупок
та логістики (ВАТ "ЦГЗК"), директор з маркетингу та збуту - голова тендерного комітету (ЗАТ
"КЗГО"), в.о. генерального директора ЗАТ «КЗГО», ПрАТ «КЗГО» (за сумісництвом в.о.
генерального директора ВАТ «КЦРЗ», ПАТ «КЦРЗ»), генеральний директор ПрАТ «КЗГО» (за
сумісництвом генеральний директор ПАТ «КЦРЗ»)
Посадова особа є директором ПАТ "КЦРЗ" (код 00190940), м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 1.
6.1.1. Посада
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
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
6.1.5. Освіта

Головний бухгалтер
фізична особа
Мірошниченко Вікторія Вікторівна
АК, 138633, 24.04.1998, Центрально-Міським РВ
Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області

1966
Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19
6.1.7. Найменування підприємства Нормувальник, лаборант, економіст, заступник головного
та попередня посада, яку займав
бухгалтера, головний бухгалтер, аудитор, головний бухгалтер
6.1.8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.
Винагорода виплачується згідно посадового окладу. Зміни головного бухгалтера за звiтний перiод
не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Стаж керівної роботи (років) - 19
Попередні посади:
Посадова особа є головним бухгалтером (за сумісництвом) в ПАТ "КЦРЗ" (код 00190940) м.
Кривий Ріг, вул. Заводська, 1.

