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

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Трохименко Григорій Лазарович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  СО, 175248, 12.08.1999, Мінським РУГУ МВС України у  
особи (серія, номер, дата видачі,  м.Києві 
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1938 
6.1.5. Освіта вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 19 
6.1.7. Найменування підприємства  Завідувач дослідницької лабораторії Українського державного 
та попередня посада, яку займав  геологорозвідувального інституту 

6.1.8. Опис:   Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

6.1.1. Посада Член Ради директорів, директор з економіки 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Грицюк Олена Миколаївна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  СН, 746870, 27.02.1998, Мінським РУГУ МВС України у м.  
особи (серія, номер, дата видачі,  Києві 
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1968 
6.1.5. Освіта Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17 
6.1.7. Найменування підприємства  ТОВ "Сістек Укр", головний бухгалтер 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
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6.1.1. Посада Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Пліско Ірина Петрівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
6.1.3. Паспортні дані фізичної  СО, 406864, 17.06.2000, Харківським РУГУ МВС України в м. 
особи (серія, номер, дата видачі,   Києві 
орган, який видав) або  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 
6.1.4. Рік народження 1964 
6.1.5. Освіта середньо-спеціальна 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)  2 
6.1.7. Найменування підприємства  ПрАТ НВК Укрнафтінвест", заступник головного бухгалтера 
та попередня посада, яку займав 

6.1.8. Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та  
посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента  
не виплачувалась.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа  
емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
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