V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
юридична особа UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING
фізичної особи або повне
HOLDING LIMITED
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи д/н, д/нд/н
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н
8) дата набуття повноважень та термін, 21.03.2013 безстроково
на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішенням акціонера від
21.03.2013р. згідно ст.49 Закону України "Про акціонерні товариства" звільнено з посади члена
Наглядової ради SСM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED та призначено на посаду
UMBH UKRAINIAN MACHINE BUILDING HOLDING LIMITED.
Посадова особа є Головою Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" інформація про посади на будьяких інших підприємствах відсутня.
1) посада
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
Дима Сергій Миколайович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи ВА, 767117, 10.07.1997, Будьонівський РВ ДМУ УМВС
(серія, номер, дата видачі, орган, України в Донецькій області
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Директор з безпеки ТОВ "НПК
"Гірничі машини" (в 2013р. перейменовано в ТОВ "КОРУМ ГРУП", код 37041854)
8) дата набуття повноважень та термін, 07.04.2011 5 років
на який обрано (призначено)
9) 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
посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 32
Попередні посади: Директор з безпеки ТОВ "НПК "Гірничі машини" (в 2013р. перейменовано в
ТОВ "КОРУМ ГРУП")
Посадова особа займає посаду члена Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" код 00190940,
інформація щодо займання посад на інших підприємствах відсутня.

1) посада
Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
Балаба Олена Григорівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи ВК, 746778, 12.11.2010, МВМ Гірницького РВ Макіївського
(серія, номер, дата видачі, орган, МВСУ в Донецькій області
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
1957
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Менеджер з контрольноревізійної роботи департаменту економічної безпеки ТОВ "НПК "ГІРНИЧІ МАШИНИ"
(перейменовано в ТОВ "КОРУМ ГРУП", код 37041854)
8) дата набуття повноважень та термін, 07.04.2011 5 років
на який обрано (призначено)
9) опис: Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не
виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 34
Попередні посади: Менеджер з контрольно-ревізійної роботи департаменту економічної безпеки
ТОВ "НПК "ГІРНИЧІ МАШИНИ" (перейменовано в ТОВ "КОРУМ ГРУП")
. Посадова особа займає посаду члена Ревізійної комісії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" код 00190940,
інформація щодо займання посад на інших підприємствах відсутня.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
Селіверстов Олександр Євгенович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи ВВ, 096483, 23.10.1997, Центрально-Міським РВ Макіївського
(серія, номер, дата видачі, орган,
МУ УМВС України в Донецькій області
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ «ТАКТ» (ЄДРПОУ
21858879) Посада – консультант з зовнішньоекономічної діяльності
8) дата набуття повноважень та термін, 02.09.2015 безстроково
на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Згода на розкриття
отримання доходу не надана. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова
особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 18
Попередні посади: ТОВ «ТАКТ» (ЄДРПОУ 21858879) Посада – консультант з
зовнішньоекономічної діяльності
Займає посаду директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"(ЄДРПОУ 00190940).
01.09.2015р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" було прийняте рішення припинити
повноваження Директора Товариства Кравчука Віктора Федоровича з 01.09.2015 року та обрати
Директором Товариства Селіверстова Олександра Євгеновича з 02.09.2015 року (особлива
інформація станом на 01.09.2015р.)

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізична особа
Шашкова Олена Іллівна
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи ВВ, 302872, 02.02.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в
(серія, номер, дата видачі, орган, Донецькій області
який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Социс" - Заступник
керівника департаменту економіки та фінансів, ТОВ "НВК "Гірничі машини" (ТОВ "КОРУМ
ГРУП") - менеджер з обліку фінансово-господарської діяльності, головний бухгалтер-менеджер з
бухгалтерського обліку.
©
8) дата набуття повноважень та термін, 12.05.2014 безстроково
на який обрано (призначено)
9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Згода на
розкриття отримання доходу не надана.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Загальний стаж роботи (років) - 37
Попередні посади: ТОВ "Социс" - Заступник керівника департаменту економіки та фінансів, ТОВ
"НВК "Гірничі машини" (ТОВ "КОРУМ ГРУП") - менеджер з обліку фінансово-господарської
діяльності, головний бухгалтер-менеджер з бухгалтерського обліку.
Посадова особа за сумісництвом займає посаду головного бухгалтера в ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД" (00190940).
Директором АТ "КОРУМ КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ" 08.05.2014р.
було прийняте рішення звільнити головного бухгалтера Товариства Мірошниченко Вікторію
Вікторівну з 08.05.2014 року та призначити головним бухгалтером Товариства Шашкову Олену
Іллівну з 12.05.2014 року (особлива інформація станом на 08.05.2014р.)

