
 V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Гладкевич Надія Федорівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  СР, 067421, 22.04.1996, Рівненським МУ УМВС України в  
(серія, номер, дата видачі, орган,  Рівненській області 
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 28 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ",  
 директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 29.03.2006 безстроково (Статутом не визначено термін дії  
 на який обрано (призначено) повноважень генерального директора) 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в   
натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Винагорода в грошовій формі  
виплачувалась згідно штатного розпису. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний  
перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента  
не має.  
Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "РЕНОМЕ", Генеральний директор. 
Посадова особа також працює на посаді директора ТОВ "УКРАЇНСЬКІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ"  
(33022, м. Рівне, вул. Костромська, буд. 25). 

1) посада Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Кричильський Анатолій Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1956 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 35 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "РЕНОМЕ", член правління 

8) дата набуття повноважень та термін, 03.04.2012 на 3 роки (відповідно до вимог чинного  
 на який обрано (призначено) законодавства України). 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. В Статуті Товариства не  
визначено термін, на який обирається Наглядова рада. Винагорода виплачувалась згідно штатного 
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розпису. Згоду на оприлюднення розміру виплаченої посадовій особі за виконання нею обов'язків  
Голови Наглядової ради винагороди в грошовій формі, посадова особа не надала.  На загальних  
зборах акціонерів, які відбулися 03 квітня 2012 року було прийнято рішення про продовження  
повноважень всіх членів наглядової ради на наступний термін.  Непогашеної судимості за корисливі 
 та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Попередні посади за останні 5 років: ЗАТ "РЕНОМЕ" (код ЄДРПОУ - 32625525, м. Рівне, вул.  
Костромська, 25), член правління; ПрАТ "РЕНОМЕ", Голова Наглядової ради. 
Посадова особа не надала згоду на розголошення персональних даних  (паспорт та займані посади 

на 
 будь-яких інших підприємствах). 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Бербенець Сергій Миколайович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 39 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "РЕНОМЕ", Член правління 

8) дата набуття повноважень та термін, 03.04.2012 на 3 роки (згідно з вимогами чинного  
 на який обрано (призначено) законодавства України) 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. Статутом Товариства не  
визначено термін, на який обирається Наглядова рада. Винагорода в грошовій та в натуральній  
формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  На загальних зборах акціонерів, які відбулися  
03 квітня 2012 року було прийнято рішення про продовження повноважень всіх членів наглядової  
ради на наступний термін.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
 емітента не має.  
Попередні посади: ЗАТ "РЕНОМЕ" (код ЄДРПОУ - 32625525, м. Рівне, вул. Костромська, 25),  
член правління; ПрАТ "РЕНОМЕ", член Наглядової ради. 
Посадова особа не надала згоду на розголошення персональних даних  (паспорт та займані посади 

на 
 будь-яких інших підприємствах). 



 2014 р.  © SMA 13975944 



1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Ходаковська Зоя Володимирівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1958 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 39 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "РЕНОМЕ", Член правління 

8) дата набуття повноважень та термін, 03.04.2012 на 3 роки (згідно з вимогами чинного  
 на який обрано (призначено) законодавства України) 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. Статутом Товариства не  
визначено термін, на який обирається Наглядова рада. Винагорода виплачувалась згідно штатного  
розпису.  Згоду на оприлюднення розміру виплаченої посадовій особі  грошової винагороди,  
посадова особа не надала. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 03 квітня 2012 року було  
прийнято рішення про продовження повноважень всіх членів наглядової ради на наступний термін.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Попередні посади за останні 5 років: ЗАТ "РЕНОМЕ" (код ЄДРПОУ - 32625525, м. Рівне, вул.  
Костромська, 25), член правління; ПрАТ "РЕНОМЕ", член Наглядової ради. 
Посадова особа не надала згоду на розголошення персональних даних  (паспорт  та займані посади  
на будь-яких інших підприємствах). 

1) посада Голова Ревізійної комісії 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Матчук Оксана Вікторівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження**    0 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)**  0 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: д/н 
8) дата набуття повноважень та термін, 16.07.2001 безстроково (Статутом термін повноважень  
 на який обрано (призначено) членів Ревізійної комісії не визначено) 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті. Винагорода в грошовій  
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі  
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посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини  
посадова особа емітента не має.  
Посадова особа не надала згоду на розголошення персональних даних  (паспорт, рік народження,  
попереднє місце роботи  та займані посади на будь-яких інших підприємствах).  Матчук О.В. не  
перебуває в трудових відносинах з емітентом. Виконує  обов'язки Ревізійної комісії одноособово  
(в зв'язку з малою чисельністю акціонерів). 
Попередні посади за останні 5 років: ЗАТ "РЕНОМЕ", член Ревізійної комісії; ПрАТ "РЕНОМЕ",  
Голова Ревізійної комісії. 

1) посада Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Зелінська Лариса Мар'янівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 

3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища економічна 

6) стаж роботи (років)** 30 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ЗАТ "РЕНОМЕ", заступник  
 головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 08.02.2006 безстроково 
 на який обрано (призначено) 

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій формі  виплачувалась згідно штатного розпису. Винагорода в натуральній  
формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Посадова особа не надала згоду на  
розголошення персональних даних  (паспортні дані та розмір отриманої грошової винагороди). Змін 
 у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  
Попередні посади за останні 5 років: ЗАТ "РЕНОМЕ", головний бухгалтер, ПрАТ "РЕНОМЕ",  
головний бухгалтер. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Акціями емітента  
Зелінська Л.М. особисто не володіє. 
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