VІ. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Пономаренко Олег Григорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1985
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ "ЮК"АРС ДЕ ЮРЕ", провідний юрисконсульт
8. Опис: д/н

1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Агафонов Олексій Павлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1984
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ "ЕНТРІ-7", Директор
8. Опис: д/н

1. Посада*.
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Зелінська Вероніка Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1983
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Комерційний банк, головний юрисконсульт
8. Опис: д/н
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Голова Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Барадний Богдан Стефанович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1964
5. Освіта**.
Вища.
6. Стаж роботи (років)**.
33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Заступник Голови правління ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА", комерційний директор ПАТ "НПКГАЛИЧИНА"
8. Опис: Повноваження та обов'язки: керівництво поточними справами Товариства; скликання
засідань Правління, організація підготовки питань до розгляду на цих засіданнях, керівництво
засіданнями і організація ведення протоколу засідань; затвердження штатного розкладу
Товариства, прийом на роботу та звільнення працівників; представництво Правління у
взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; організація розробки
та виконання планів і завдань з питань виробничої діяльності Товариства із забезпеченням їх
фінансово-економічної ефективності; забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед
державою і контрагентами за господарськими договорами, за сплатою відповідних платежів до
бюджету та позабюджетних фондів, вимог чинного законодавства по охороні праці та техніці
безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; забезпечення збереження
майна Товариства, основних засобів виробництва, їх належного використання; і інші.
Голова Правління Барадний Богдан Стефанович непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб у звiтному році не було. У
ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" працює з 28.02.2006 р.
Попередні посади: Голова правління ПАТ "Львівпостач", обіймав посаду заступника Голови
Правління, комерційного директора ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА". В даний час також обіймає
посаду голови Спостережної ради ПАТ "Львівпостач" (м. Львів, вул. Липинського, 56).
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Пудлик Галина Михайлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1963
5. Освіта**.
Вища.
6. Стаж роботи (років)**.
32
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Заступник головного бухгалтера ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА"
8. Опис: Повноваження та обов'язки: Контроль за використанням матеріальних, трудових і
фінансових ресурсів Товариства. Організація бухгалтерського обліку господарсько - фінансової
діяльності Товариства.
Головний бухгалтер Пудлик Галина Михайлівна непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Зміни у персональному складі посадових осіб: у звiтному році Загальні
збори акціонерів 11.04.2014 р. обрали головного бухгалтера Пудлик Г. М. членом правління
Товариства. Як член правління, крім повноважень та обов'язків головного бухгалтера Пудлик Г.
М. набула повноважень та обов'язків члена правління. А саме: приймає участь в засіданнях
Правління Товариства; має право голосувати при прийнятті рішень по питанням порядку денного
на засіданнях Правління Товариства; вносити пропозиції з питань порядку денного засідань
Правління Товариства; має право обиратися секретарем на засіданнях Правління Товариства;
зобов'язаний брати участь у засіданні Правління особисто. При незгоді з рішенням Правління,
може висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу та доводиться до відома Наглядової
ради АТ та Загальних зборів акціонерів АТ. Термін, на який обрано Пудлик Г. М. членом
правління - 3 роки згідно Статуту Товариства.
Пудлик Г. М. працює у ПАТ „НПК-ГАЛИЧИНА” з 1986 року. Попередня посада, яку обіймала
Пудлик Г. М. – заступник головного бухгалтера ПАТ „НПК-ГАЛИЧИНА”.
В інших суб'єктах господарювання посад не обіймає.
1. Посада*.
Член Правління
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Жуковська Олена Генадіївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1982
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Заступник головного інженера проекту реконструкції ПАТ „Нафтохімік Прикарпаття”.
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією: приймає
участь в засіданнях Правління Товариства, має право голосувати по питаннях порядку денного
на засіданнях Правління Товариства, вносити пропозиції з питань порядку денного на засіданнях
правління Товариства, має право обиратися секретарем на засіданнях Правління Товариства,
зобов'язана брати участь у засіданні Правління особисто.
Попередні посади: заступник головного інженера проекту реконструкції ПАТ „Нафтохімік
Прикарпаття”.
Змін у персональному складі посадових осіб у звiтному році не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини вищеназвана посадова особа не має.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Дорош Ганна Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1985
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Член Наглядової ради ПАТ Верхнетокмакское ХПП"
8. Опис: Повноваження та обов'язки: має право приймати участь в засіданнях Наглядової ради
Товариства; голосувати при прийнятті рішень по питаннях порядку денного на засіданнях
Наглядової ради Товариства; вносити пропозиції з питань порядку денного засідань Наглядової
ради Товариства; обиратися секретарем на засіданнях Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради Дорош Г. А. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Зміни у персональному складі посадових осіб не було.
Стаж роботи - у ПАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" працює з 18.04.2011 р.
Попередні посади: член Наглядової ради ПАТ Верхнетокмакское ХПП".
Посади, які обіймає Дорош Г. А. в інших суб'єктах господарювання: Голова Наглядової ради
ПАТ НФЗ, (Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 310).
Винагороди, в тому числі - в натуральній формі, в Товаристві не отримує.
1. Посада*.
Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Копіна Олена Михайлівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1985
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Головний бухгалтер ТОВ "Виробнича компанія "Віконні системи"
8. Опис: Повноваження та обов'язки: має право приймати участь в засіданнях Наглядової ради
Товариства; голосувати при прийнятті рішень по питаннях порядку денного на засіданнях
Наглядової ради Товариства; вносити пропозиції з питань порядку денного засідань Наглядової
ради Товариства; обиратися секретарем на засіданнях Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради Копіна О. М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
не має. Змін у персональному складі посадових осіб не було.
Стаж роботи - у ПАТ "НПК - ГАЛИЧИНА" працює з 10.04.2015 р.
Попередні посади: головний бухгалтер ТОВ "Солайм".
В інших суб'єктах господарювання обіймає посади: Член Ревізійної комісії ПАТ "АНТАРКТИА"
(68094, Одеська обл., м. Іллічівськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, офіс 416). Голова
Ревізійної комісії ПАТ "ГСКБ "ГРУНТОМАШ" (65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
72). Член Наглядової ради ПрАТ "БІЛОЦИНК", Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Мала
Сквирка, вул. Городиська. Член Наглядової ради "ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ
ТЕРМІНАЛ" (68000, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Північна, 2).
Винагороди, в тому числі - в натуральній формі, в Товаристві не отримує.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Борисенко Ігор Вікторович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1973
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
22
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Директор ТОВ "Сонго"
8. Опис: Повноваження та обов'язки: керує роботою Ревізійної комісії; скликає засідання
Ревізійної комісії та головує на цих засіданнях; організує підготовку питань до розгляду на
засіданнях Ревізійної комісії та ведення протоколів засідань; підписує протоколи засідань
Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією рішення;
забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної
комісії; представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління
Товариства, з органами державної влади і управління та з третіми особами; виконує інші функції,
які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації
діяльності Ревізійної комісії.
Голова Ревізійної комісії Борисенко І. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Зміни у персональному складі посадових осіб не було.
Попередні посади : Райффайзен Банк, управління корпоративних клієнтів .
Стаж роботи - у ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" працює з 10.04.2015 р.
В інших суб'єктах господарювання обіймає посади:, Член Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ
ДІПРОЕЛЕКТРО" (69065, м. Запоріжжя, майдан Інженерний, 1), Член Наглядової ради ПАТ
"КСЗ" (39600 Україна, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходька, 141).
Винагороди, в тому числі - в натуральній формі, в Товаристві не отримував.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада*.
Член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Хапатько Сергій Георгійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1961
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Фахівець ТОВ ФК "ІНВЕСТКОНСАЛТІНГ"
8. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи: як член Ревізійної комісії здійснює
контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства. Має
право вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок та розслідувань;
особистих пояснень посадових осіб Товариства; брати участь з правом дорадчого голосу в
засіданнях Наглядової ради Товариства; проводити службові розслідування; вносити на розгляд
Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства питання стосовно діяльності
посадових осіб Товариства; вимагати залучення до участі в перевірках, що проводяться,
посадових осіб та співробітників апарату Товариства.
Член Ревізійної комісії Хапатько С. Г. непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не має.
Змін у персональному складі посадових осіб не було.
Попередні посади : Фахівець ТОВ ФК "ІНВЕСТКОНСАЛТІНГ".
Стаж роботи - у ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА" працює з 10.04.2015 р.
В інших суб'єктах господарювання обіймає посади: Член Наглядової ради ПрАТ "ВК
"УКРНАФТОБУРІННЯ" (01014 м. Київ, вул. Струтинського Сергія, 6), Член Наглядової ради
ПрАТ "САРНИНАФТОПРОДУКТ" (Рівенська обл., м. Сарни,вул. Данила Галицького, 8).
Винагороди, в тому числі - в натуральній формі, в Товаристві не отримувала.
1. Посада*.
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Петров Євген Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1981
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ ІК "БІЗНЕС-ІНВЕСТ", провідний брокер фондового ринку
8. Опис: д/н

2 кв. 2018

© SMA

00152388

